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 Mustafa ÖZTÜRK
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İNSANIN CEMALİ SÖZÜNÜN GÜZELLİĞİDİR

Son yıllarda beni çok rahatsız eden ve üzen bir sorun 
var: Bazı politikacıların hakaret içeren, bazı kişilerin de 
kavgaya davetiye çıkaran kaba dilleri.

Örnek vermek için mecburen buraya aldığım sözleri, 
sıradan insanlar değil ülkemizin en önde politikacıları 
söylediler:

“İki ayyaş, aydın müsveddeleri, tezek, pislik, ağzından 
salyalar akıyor, müptezel, alçak, namert, kan emici, zillet 
ittifakı, şerefsiz, haysiyet-
siz, adi, çukur, iblis, zür-
riyetsiz, kandan beslenen, 
kafatasçı, illet ittifakı…
vb.”

Bu çirkin sözleri sarf 
eden politikacıları bir 
avuç fanatik dışında kimse 
alkışlamıyor. Aksine, bu 
sözleri nedeniyle mevcut 
prestijlerini kaybediyor, 
geniş halk kitlelerinin tep-
kisini çekiyor ve düşman 
kazanıyorlar.

Kendilerine de topluma 
da büyük kötülük etmekte 
olduklarını neden düşün-
mezler? Çocuklar ve gençler onların ağzına bakıyor ve 
söyledikleri her sözü belleklerine alıyor ve ezberliyorlar.

Yapılan her konuşmanın bir amacı vardır: Dinleyenleri 
düşündürmek, heyecanlandırmak, öğretmek, ikna etmek 
gibi. Siyasetçilerimizin çoğu bu gerçeği bilirler… Buna 
rağmen, düşündürmeyen, heyecanlandırmayan, öğretme-
yen, ikna edici olmayan çirkin kelimelerle dolu konuş-
maları yapmaya ısrarla devam ederler. Neden? Konuşma 
yaparken amaçları, yukarda saydığımız amaçlar değildir 
de ondan.

Anlaşılıyor ki amaçları korkutmak, sindirmek, nefret 
ettirmek, öfke ve kin yaymak, halkı karşıt saflara ayır-
mak… Bir lider bunu kendi toplumuna yapar mı? Yapı-
yorlar işte ve bunu adına da siyaset diyorlar. Karşı tarafı 
düşman ve hain ilan ederek oy toplamak ve kazanmak, ne 
yazık ki Türkiye siyasetinin en acı gerçeği oldu. Medya 
elinizdeyse masumu suçlu, vatanseveri hain bile ilan eder, 
kamuoyunu da istediğiniz gibi oluşturabiliyorsunuz, hiç 
acımadan.

Türkiye bu yolda gitmemeli. İktidarda kalmak için 

her yol mubah olmamalı. “Yezit gibi kazanmaktansa 
Hüseyin gibi kaybetmek” daha iyi. Çünkü, Hüseyin’in 
yolunda;

Haksızlık etmek yoktur, zulüm yoktur.
Halkı aldatmak yoktur.
Haram yemek yoktur.
İftira atmak yoktur.
Kem söz, yalan kelam yoktur.

Kalp kırmak bile yok-
tur.

Türk siyaset adam-
larının Makyavel yerine 
Bilge Kağan’ı, Atatürk’ü 
örnek almalarını, Orhun 
Yazıtları’nı, Kutadgu 
Bilig’i ve Nutuk’ u, oku-
madılarsa okumalarını, 
okudularsa dikkatlice bir 
daha okumalarını öneri-
rim. 

O zaman görevlerinin 
Türk halkını (kökenleri, 
dini inanç ve mezhepleri 
ne olursa olsun) birleştirip 
kaynaştırmak ve mutlu 

etmek olduğunu idrak edeceklerdir.
Laf yarıştırmak yerine, Türkiye’nin problemlerini 

çözmek için hazırlamış oldukları projeleri yarıştırmalarını 
bekleriz. Halkımız da bunu istiyor.

Yine siyasetçilerimizin, aydınlarımızın, yönetici olan 
herkesin Mevlana’yı, Hacı Bektaş Veli’yi, Yunus Emre’yi 
okumalarını isteriz. Okurlarsa, belki, sevginin kinden üs-
tün olduğunu anlarlar, dillerini güzelleştirmeye çalışırlar.

Hacı Bektaş Velî’nin “Eline, diline, beline sahip ol; 
İncinsen de incitme” ilkesini anlayıp uygulayabilsek, 
nasıl bir barış ve sevgi ülkesi kurulurdu, hayal edebiliyor 
musunuz?

Büyüklerimiz “Üslubu beyan, ayniyle insan” demiş-
ler. Kişinin nasıl bir insan olduğu, konuşma üslubundan 
anlaşılır, demektir. Bu konuda Atasözlerimiz de bize yol 
gösteren kılavuzlar gibidir. Konuşma ve söz söyleme 
konusunda da uymamız gereken kuralları bize yüzyıllar 
ötesinden seslenerek gösteriyor ve öğretiyorlar.

Dilim seni dilim dilim dileyim.
İstediğini söyleyen istemediğini işitir.

“Laf yarıştırmak yerine, 
Türkiye’nin problem-
lerini çözmek için ha-

zırlamış oldukları projeleri 
yarıştırmalarını bekleriz. 

Halkımız da bunu istiyor.” 
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Lakırdı ile iş bitmez.
Buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok?
Acı söz insanı dininden çıkarır, tatlı dil (söz) yılanı 

deliğinden çıkarır.
Akıllı söylemeden düşünür, akılsız düşünmeden söy-

ler.
Az söyle, çok dinle.
Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.
Bir söyle iki dinle.
Bir söz ara bozar, bir söz ara dizer.
Bir söz yola getirir, bir söz yoldan çıkarır.
Doğru söz yemin istemez.
Doğru söz katarından belli olur.
Gafile kelam, nafile kelam.
Hayvan koklaşa koklaşa, insan söyleşe söyleşe.
İnsanın eti yenmez, derisi giyilmez; tatlı dilinden baş-

ka nesi var?
Kem söz, kalp akça sahibine aittir.
Laf torbaya girmez.
Lafla peynir gemisi yürümez.
Sözünü bil, pişir; ağzını der, devşir
Sözü söyle alana, kulağına koyana.
Söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir.
Yüzü güzelden bıktım da, sözü güzelden bıkmadım.

Aşık Yunus da atasözlerimizdeki anlamı şu dörtlükler-
de sanki özetlemiş:

Kişi bile söz demini
Demeye sözün kem’ini
Bu cihan cehennemini
Sekiz uçmak ide bir söz

Söz ola kese savaşı
Söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı
Yağ ile bal ide bir söz

Yunus’un dediği gibi cihan cehennemini cennete çevi-
recek, ağulu yemekleri yağ ve bala döndürecek, savaşlara 
engel olacak şey güzel söz, tatlı dildir. Bu niteliğe sahip 
olan kişi, olgun insan kabul edilir ve kendisine “Kuranı 
natık” denir. Yani konuşan Kuran… Bu, insanoğlu için 
ne büyük bir mertebedir. Dolayısıyla başta siyaset adam-
larımız olmak üzere aydınlarımızın, sanatçılarımızın ve 
ülkesini seven tüm vatandaşların dillerini düzeltmeleri, 
Türkiye’de milli birlik ve beraberliğin oluşmasına çok 
büyük katkı sağlayacaktır.

YEREL SEÇİMLERE DOĞRU
ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR

Bir ülkede demokrasinin olup olmadığının önemli 
ölçütleri vardır. Bunlar, temel hak ve hürriyetler, hukuk 
devleti, adil-eşit-serbest  seçimlerdir. Türkiye’ye bu öl-
çütler açısından baktığımızda, çok büyük eksikliklerimiz 
olduğu görülmektedir.

Temel hak ve özgürlükler aşırı şekilde sınırlandırıl-
mıştır. Mesela;  işçi sendikaları tamamen işlevsiz halde. 
Çünkü, işçiler sendika üyesi olmaktan korkuyorlar. Üye 
olurlarsa, işten atılmaları kaçınılmaz oluyor. Memur sen-
dikalarının çoğu ise iktidardan yana çalışıyor ve bunu 
sendikacılık sanıyorlar.

“Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti” çok sınır-
landırılmış ve adeta ortadan kaldırılmış durumda. Batı 
ülkelerinde çok normal ve doğal sayılan eleştiriler, bizim 
ülkemizde suç görülüp cezalandırılıyor. Fatih Portakal, 
Metin Akpınar ve Müjdat  Gezen ‘in başına gelenler, 
eleştiriye katlanamamanın ve hoşgörü yokluğunun bir 
örneğidir.

Hukuk devleti ise sadece kavram olarak yaşıyor. Yargı 
siyasallaşmış ve bu yüzden bağımsızlık ve tarafsızlığını 
kaybetmiş durumdadır. Yargıya güven her gün hızla azal-
maktadır.

Seçim konusuna gelince, adil-eşit-serbest seçimlerden 
söz etmek, asla mümkün değil. Çünkü devletin tüm im-
kanları, iktidar partisi için kullanılıyor. Geniş yetkilerle 
donatılan Cumhurbaşkanının aynı zamanda iktidar par-
tisinin genel başkanı olması, iktidardaki partiye sınırsız 
olanaklar sağlıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiy-
le iktidar partisi adeta tek başına devlet olmuştur. Dola-
yısıyla muhalefet partileri, devlet olanaklarını tek başına 
kullanan iktidar partisiyle yarışmak zorundadırlar.

Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı bir kararla Cumhur-
başkanını seçim yasaklarından muaf tutması, iktidar par-
tisinin ne kadar kayrıldığını ve bile bile adaletten sapılmış 
olduğunu adeta kanıtlanmaktadır.

Bu kararın alındığı günlerde Cumhurbaşkanı Sayın 
Erdoğan da Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyelerinin 
görev sürelerini uzattı. Bu tasarruf ile 17 Nisan 2017 
Anayasa referandumunda mühürsüz oy pusulalarını, ya-
sanın açık hükmüne rağmen, geçerli sayan ve bu yüzden 
ülkemizde tartışmalara neden olan YSK, Sayın Cumhur-
başkanı tarafından adeta ödüllendirilmiştir.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığına aday olmasına rağmen istifa et-
memesi, hem yasal hem de etik açıdan doğru olmamıştır. 
TBMM Başkanlığı gibi çok yüce bir makama seçilmiş bir 
zatın, İstanbul’ da olsa  bir şehrin belediye başkanlığını 
tercih etmesini de anlamakta zorluk çekiyoruz. Sayın Yıl-
dırm iki nedenle istifa etmemiş olabilir: Birincisi, TBMM 
Başkanlığının fors ve kredisini seçim boyunca kullanıp 
oy devşirmek… İkincisi ise, kazanamama endişesi…

T.C Anayasasının 94.maddesi gayet açık. Bu maddede 
“TBMM Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları 

“Yunus’un dediği gibi cihan 
cehennemini cennete çevirecek, ağulu 
yemekleri yağ ve bala döndürecek, 

savaşlara engel olacak şey güzel söz, tatlı 
dildir. Bu niteliğe sahip olan kişi, olgun 
insan kabul edilir ve kendisine “Kuranı 
natık” denir. Yani konuşan Kuran… 

Gençlik Dergisi4



siyasi partinin veya parti gurubunun Meclis içindeki 
veya dışındaki faaliyetlerine katılamazlar.”  deniliyor. 
Dolayısıyla sayın Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığın-
dan istifa etmesi, Anayasa’ya saygının ve TC vatandaşı 
olmanın vazgeçilmez bir gereğidir.

İnsanlar, böylesi anlarda aldıkları kararlarla büyük 
adam oluyor veya büyük adam olma fırsatını kaçırıyorlar.

Türkiye’de demokrasi yıllardır geriye gidiyor. Görüp 
yaşadığımız eski seçimlerde, iktidar partisinin Adalet, 
İçişleri ve Ulaştırma Bakanları istifa eder, yerlerine ta-
rafsız kişiler atanırdı. Çok güzel bir uygulamaydı. Bu 
yolla seçimler daha adil ortamda yapılıyordu. Bu güzel ve 
yerinde uygulamaya da AKP’nin iktidar döneminde son 
verildi.

Neden yaptılar bunları?
Çünkü amaçları, Türk devletini mevcut yasalarla yö-

netmek değil, ele geçirmekti. Bunu da başardılar. Bu gün 
devletin tüm kurumları AKP’li kadroların elinde bulunu-
yor. Maalesef, Türk devleti dönüştürülmüştür. 16 Nisan 
2017 Anayasa Referandumu ile Türkiye’de yeni bir rejim 
kurulmuş,  yeni bir dönem başlamıştır. Bu rejim ve iktida-
rın devamlılığı için de bütün önlemler alınmıştır. Aldıkla-
rı önlemlerin yasal veya demokratik olmamasından da hiç 
rahatsızlık duymuyorlar. Galiba, kendilerine ve kurduk-
ları yeni rejime biat etmeyen herkesi düşmanları olarak 
görüyor, bu düşman topluma eziyet ve haksızlık yapmayı 
da kazanılmış hakları sanıyorlar.

Kendi yaptıkları yasaya uymayanları nasıl durdurabilir 
siniz? Durduramazsınız. Çünkü iktidarı denetlemesi gere-
ken kurumlar da ellerinde bulunmaktadır.

Elbette, iktidarlar seçimle gelip seçimle gitmeli. An-
cak iktidarı zor kullanarak devirmek nasıl suç ise, doğru 
değilse; yasaları çiğneyerek, halkı çeşitli yöntemlerle 
baskı altına alıp korkutarak, tek sesli medya oluşturarak 
ve karşı medyayı susturarak, seçimlerde hile yaparak 
iktidarda kalma yollarına başvurmak da suçtur ve doğru 
değildir.

Adalet yolun da sapan ve insana insanca yaşama alanı 
bırakmayan hiçbir rejim ebedi olmamıştır.

Han-i Yağma
TEVFİK FİKRET / 1912

Bu sofracık, efendiler - ki iltikaama muntazır 
Huzurunuzda titriyor - bu milletin hayatıdır;  
Bu milletin ki mustarip, bu milletin ki muhtazır! 
 Fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, 
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidir 
Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir?  
Bu nadi-i niam, bakın kudumunuzla müftehir!  
Bu hakkıdır gazanızın, evet, o hak da elde bir...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, 
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Bütün bu nazlı beylerin ne varsa ortalıkta say 
Haseb, neseb, şeref, oyun, düğün, konak, saray, 
Bütün sizin, efendiler, konak, saray, gelin, alay;  
Bütün sizin, bütün sizin, hazır hazır, kolay kolay...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, 
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Büyüklüğün biraz ağır da olsa hazmı yok zarar 
Gurur-ı ihtişamı var, sürur-ı intikaamı var. 
Bu sofra iltifatınızdan işte ab u tab umar. 
Sizin bu baş, beyin, ciğer, bütün şu kanlı lokmalar...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, 
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Verir zavallı memleket, verir ne varsa, malını 
Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini 
Bütün ferağ-ı halini, olanca şevk-i balini.  
Hemen yutun düşünmeyin haramını, helalini...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, 
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak! 
Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak!  
Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak, 
Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak...

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, 
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Han-i yağma : Yağma sofrası
İltikaam : Yeme, yutma
Muntazır : Bekleyen
Nadi-i niam : Doyurucu nimetler, sofra
Müftehir : Övünen
Sürur-i intikam : İntikam sevinci
Ab u tab : Güzellik, tazelik
Ferağ : Geri durma
Şevk-i bal : Gönül ferahlığı
Kudüm : Devlete uğurlu gelme

“Türkiye’de demokrasi 
yıllardır geriye gidiyor. 
Görüp yaşadığımız eski 

seçimlerde, iktidar partisinin 
Adalet, İçişleri ve Ulaştırma 
Bakanları istifa eder, yerlerine 
tarafsız kişiler atanırdı. Çok 
güzel bir uygulamaydı. Bu yolla 
seçimler daha adil ortamda 
yapılıyordu.” 
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SİZ İKİ YÜZLÜ DEĞİL MİSİNİZ?
Osman KARABABA

karababaosman@hotmail.com

Bütün ‘putlar’ silkinse acaba ne olurdu?..
-‘İblisler’ isyan eder; ‘sülükler’ kovulurdu.
-‘Sahte güneşler’ söner, ‘dev gölgeler’ kaybolur
-‘Hak’ tecelli edince  maskeler  son bulurdu.
        *
Size, şimdi cehennem gibi bir soru? Çabucak soruyorum: 
Sizin kaç yüzünüz var? 
Niye birden kızardınız ki öyle... Size “iki yüzlü” dedirt-

mek gibi bir niyetimiz yok. Zaten “iki yüzlü” değil misi-
niz? Kızmayın ama isteseniz de “tek yüzlü” olamazsınız ki. 
Tekrar soralım: 

Bir insanın sizce kaç yüzü var?
Elbette cevabınız iki olacaktır, ama değil! 
“Bu iki yüz”, görünen ve sizin cevabınız...Hiçbir zaman 

çarşıyı tutmaz evdeki hesabınız. Bir de insanın görünmeyen 
yüzleri vardır. İnsanın görünen değil, görünmeyen yüzü 
korkunçtur.

“İnsan” denilince “en güzel ve mükemmel yaratılmış”, 
düşünme ve konuşma yeteneği olan, akıllı ve “iki yüzlü bir 
canlı”akla  gelir. Aynı zamanda  sözleriyle davranışları fark-
lı olan, olduğu gibi görünüp göründüğü gibi olmayan. Biz 
buna “iki yüzlü” demiyor muyuz!? Mesel yok.

İnsanın iki yüzlü olması imalat gereğidir.
Bu yüzden “insan” denmiştir. 
Ne demek bu derseniz, izleyin şimdi: 
Bir zat-ı muhterem sabah evden çıktı.  Öncelikle aile sır-

lar hanesinden hangi ruh haliyle çıkmış ise  kişinin bu o anki 
ilk yüzü...

Dışarıda, geçmişte hasım olduğu biriyle aniden karşılaş-
tı. ‘Keşke şu beni görmese…’ diye düşünürken o ise bütün 
art niyetini yere sererek zata “merhaba!” dedi. Zat-ı muh-
teremde geçmişin kalıntısıyla, ona karşı  “merhaba!” diyen 
sert, soğuk bir surat... Bu surat altında yatan nasıl bir  murat 
var kim bilir? Bu kişinin diğer bir yüzü..

Daha bitmedi. Bir yerde çoktan beri görüşmediği can 
dostuyla karşılaştı. Biraz önceki suratına inat, “Ooo! Aziz 
kardeşim!”le gürlerken, dostunun bütün bedenini tomografi 
çeker gibi süzüyor. O da “Ya, sen nerden çıktın böyle!” şaş-
kınlığında… Arkadaşı sanki uzaydan geldi ya...  Onun  “Ne-
den hiç görünmüyorsun?” sitemine, “Ben minare miyim 
ki her yeden görüneyim?” latifesine “Hiç güleceğim yoktu, 
hey çok yaşa!” sözlerine karşı, ağzı kulaklarında... Sevinç 
pırıltıları etrafı kıskandırıyor. İlk görenler zat- muhteremi 
hep böyle sevecen, gül yüzlü zannedecek. Bu da zatın bir 
başka yüzü.

Evet, kişi işyerinin yolunu tuttu. Karşıdan birileri takılı-
yor gözüne. Bir kıymık batıyor içine… O gördüğü, ihtiras-
larının kurbanı olduğu kirli çamaşırlarına vakıf tek kişi; kar-
şılaştıkça yüzünü kızartan, sırlarının olası ifşasında yüreğini  
hoplatan… Onu görünce mosmor kesiliyor,  mümkün olsa 
da yer  yarılıp içine girse… Karşısında, zifte dönmüş suratı 

bir şempanzeyi  andırıyor. Kişinin takınmak istemediği tek 
yüzü bu. 

Zat-ı muhterem hep çıkar peşinde. Kafasında kırk tilki 
dolaşıyor, birinin kuyruğu menfaat  damarlarına dokunuyor. 
Bir anda beyninde şimşekler çakıyor. İki kuruş menfaat için  
yedi rakamı gibi başı öne eğik...  Riyakarlıktan ezildikçe 
suratı köseleşiyor, bozarıyor. Bu da kişinin bir başka yüzü 
değil mi?

Zat-ı muhteremin bütün zamanları paraya endeksli... 
“Devleti nasıl sövüşlerim, sineğin kanadından yağı nasıl 
çıkarırım?” ihale  kumpasındayken birileri arabasının teke-
rine taş koyuyor. Vay, sen misin bunu yapan! Kan beynine 
sıçramış, göz bebekleri  mürdüm eriği gibi, kızgın boğayı 
andıran patlıcan suratı vahşi bir canavarın suretini gölgede 
bırakıyor. İçinden neler geçiyor neler. Bu da zatın diğer bir 
yüzü.

Kişinin aile efradına merhamet, muhabbet ve şefkati ga-
yet tabii... Evlat kokusunun hazzı tarifsiz…  Akşam evin-
de… İklim, pırıl pırıl güneşli bir hava, dilinde ve kulakla-
rında mutluluk şarkıları… O an tarifi imkansız güzellikteki  
nurlaşmış çehresi kişinin en olması gereken tek yüzü…

Kişinin eline postacı bir Savcılık tebligatı tutuşturuyor.  
Benzi “Tık” atıyor, surat kağıt gibi. Zarfı açıp mevzu kendisi 
çıkmayınca rengi düzeliyor.  Baksa ki, kinlendiği, hınç bes-
lediği, kıskandığı birinin yararına şahitliği isteniyor. Şeytan 
yol gösteriyor ona: “-Doğruyu söylemek mecburiyetinde de-
ğilsin!” Kuran-ı Kerim’in “Emrolunduğun gibi dosdoğru 
ol!” diye emreden, Hud Suresi:112. Ayetini  çiğneyerek hak  
terazisini yamultuyor. “Namusunuz ve şerefiniz üzerine 
doğru söyleyeceğinize yemin eder misiniz?” sorusu beynine 
hiç işlemiyor, vicdanı sızlamadan bir çınar deviriyor kahpe 
“evet”leriyle. Tabii o an  suratı “yirminin on yedisi” (başı 
eşek kafasına çevrilmiş olan mezardaki insan cesedi)’ne 
dönüyor. Bu, kişinin kaçıncı yüzü?..

Gizli vatan haini, aleni Atatürk ve millet düşmanı, tescilli 
bunak feslinin eteğine, resmi kıyafetiyle devlet, millet ve din 
adına yüz sürmeyi kendine görev addeden ve üstelik yüksek 
kürsüde halka Peygamber ahlakı ahkamını kesen yüksek bir 
din görelisinin; ziyaret sebebini ve altında yatan gerçeği so-
ran gazetecilerin gözlerinin içine baka baka yalan söyleme-
si, zatın kaç yüzlü olduğunu gösterir sizce?

Haksızlıklar karşısında susanların, nefsini tanrı edinenle-
rin, iktidarların çıkarlarına göre fetva verenlerin, yaratılmış 
tanrıların önünde eğilip bükülenlerin, iktidarlara göre yon-
tulmuşların, zamana ve zemine göre kullandıkları kaç tane 
yedek yüzleri vardır bilir misiniz?

İnsan bu!.. Bir anda kırk kılığa girer. Bunların hepsi 
birer maskedir. Mezara girince bin surat bire iner.  

Ya sizin görünmeyen yüzünüz kaç tane, hiç düşündünüz 
mü?  *
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“ATATÜRKÇÜ” DEYİP DURUYORUZ, 
PEKİ KİM BU ATATÜRKÇÜLER?

Gerçekler bilimsel yaklaşım ister, bilimsel yaklaşım da 
analiz ister, sınıflama ister. Gerçekliğini keşfedeceğimiz 
olgunun özüne girmek, yapısını görmek, oluşturucu ögeleri-
ni belirlemek; bunlar arasındaki sırayı, düzeni, ilişkileri gör-
mek gerekir. Ancak böyle yaptığımız takdirdedir ki, nasıl bir 
olgu ile karşı karşıya bulunduğumuzu anlayabiliriz. Analiz 
yapma gereğini en güzel ifade edenlerden en ummadığımız 
biri, Gazali, bakın ne demiş: Cevizi kırıp içine bakmayan, 
tamamını kabuk sanır.

Bu kural her alanda olduğu gibi “Atatürkçü” kavramı 
için de geçerlidir. Çünkü “Atatürkçü” dediğimiz kişilerin de 
en mütevazı olanından en yetişmiş olanına kadar sınıfları, 
kategorileri vardır. Böyle hep genel bir terimle, “Atatürk-
çü” terimiyle yetinmek gerçekleri gizler; araştırma, eylem 
ve politika alanını daraltır. Bilimsel yaklaşım ise bizi bir 
çözümleme, analiz, bir sınıflama yapmaya davet eder. Şu 
okuduğunuz yazının amacı budur, Atatürkçüleri kendi arala-
rında sınıflandırmaktır.

Ancak böyle bir denemeye girişmeden önce, konumuz 
açısından önemli olan bir kavram hakkında açıklama yap-
mamız gerekiyor. Bu kavram ortak düşünme sistemi kavra-
mıdır.

Atatürkçülerin de elbette ortak bir düşünme zemini, bir 
düşünme sistemi olmalıdır. Acaba Atatürkçülerin “ortak 
düşünme sistemi” deyince ne anlaşılır, böyle bir sistem nasıl 
öğrenilir? Yanıt: Atatürkçülerin düşünme sistemi Atatürkçü 
Öğreti’dir, kısaca Ataöğreti’dir. Bu sistemi öğrenmek için, 
konuyla ilgili çok kitap okumak gerekir. Cumhuriyetimiz 
ve Atatürk’ün görüşleri ve eylemi üzerine çok yapıt okuma-
lıdır. Şu şartla ki, okuma; sistemli, bir sıra ve düzen çerçe-
vesinde yapılmalıdır. Gelişigüzel, dereden tepeden okuyup 
bilgi biriktirme verimli olmaz.

Peki, kimlerin kitaplarını okuyacağız? Aklıma şu anda 
geliveren yazarların adlarını vereyim, kuşkusuz başka ya-
zarlar da var: Sina Akşin, Falih R. Atay, Banu Avar, Doğan 
Avcıoğlu, Metin Aydoğan, Necip Hablemitoğlu, Attila 
İlhan, Ceyhun A. Kansu, Ahmet T. Kışlalı, Sinan Meydan, 
Uğur Mumcu, Cengiz Özakıncı, Turgut Özakman, Mustafa 

Yıldırım… Bu ve diğer Atatürkçü yazarlarımızın kitaplarını 
sindire sindire okurken, bir yandan da, Atatürk’ün değişik 
alanlardaki fikir ve görüşlerine en kısa yoldan, sistemli 
olarak ulaşmak elbette mantıklı bir seçenektir. Bu takdirde, 
benim ATANAME kitabım iyi bir seçenektir.

Ancak öğrenme faaliyeti sırasında “yalnız” değil, “sos-
yal Atatürkçü” olmak gerekiyor. Bunun anlamı şudur: Tek 
başına olmayacaksın, arkadaşlarınla bir araya gelmeyi, 
gruplar, ekipler halinde çalışmayı tercih edeceksin. Dayanış-
ma, işbölümü ve birlik içinde hem kendini hem başkalarını 
yetiştireceksin, aynı zamanda yetiştirileceksin. Çünkü ancak 
ortak düşünenler ki, bir araya gelir, birlik olur. Böylece hem 
Atatürk’ün birinci emelini, birlik olmayı gerçekleştirmiş 
olurlar, hem de birbirlerini yetiştirir, fikir üretir, büyük işler 
yaparlar.

Gerekli olan bu açıklamayı yaptıktan sonra, şimdi asıl 
konumuza geçebiliriz. Atatürkçüleri bir sınıflamaya tabi 
tutacağız. Benim önerim şöyledir:

1-Yalancı Atatürkçü
2-Gerçek Atatürkçü

a) Amatör Atatürkçü
b) Öğrenen Atatürkçü
c) İşçimen Atatürkçü
d) Halk dostu ve eğitmen Atatürkçü
e) Ergin Atatürkçü
f) Öncü ve kurmay Atatürkçü.

1) YALANCI ATATÜRKÇÜ
Önce eğri olanı, doğrudan ayıralım. Yalancı Atatürkçü-

lerden Atatürkçü görünüp Atatürkçülüğü kendi veya çev-
resinin çıkarları için kullanan kişiler vardır. Bunlar sahte 
Atatürkçülerdir. Çoğu zaman Atatürk düşmanları ile işbirliği 
yaparlar. “Atatürkçüyüm” diyenlerin en tehlikelisi bunlardır.

Halkını hâkir gören, halkı dışlayan, kulaktan dolma 
bilgiyle kendini Atatürkçü sanan kişiler ise sözde Atatürkçü-
lerdir. Sözde Atatürkçü kendi kafasına göre, dağarcığındaki 
hazır ve bayat bilgiyi tekrarlar durur veya ona göre sonuçlar 
çıkarır; gelişigüzel konuşur ve yazar.

Sözde Atatürkçüye sormak gerekir: Mademki kafana 

Prof. Dr. Cihan DURA
duracihan@hotmail.com
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göre, aklına geldiği gibi davranacaksın, o zaman neden “ben 
Atatürkçüyüm” diyorsun? Atatürk’ün görüşlerinden, hedef-
lerinden habersizsin. Hiç değişmeyen, kıt bilgi dağarcığınla, 
birkaç basmakalıp slogan ve davranışla yetiniyor, zamanını 
boşa geçiriyorsun. Hayır, bu şekilde Atatürkçü olunmaz. 
Eğer gerçekten Atatürkçü isen, önce Büyük Önder’in orta-
ya koyduğu fikir sistemini öğrenmek, ona göre düşünmek, 
duyumsamak, iş yapmak zorundasın. Aksi halde -dediğim 
gibi- sen lafta, yüzeysel bir Atatürkçüsün.

2) GERÇEK ATATÜRKÇÜ
Gerçek Atatürkçüleri, en sadesinden en mükemmeline 

doğru altı grupta topluyorum.
a) Amatör Atatürkçü
Amatör Atatürkçü, adı üzerinde, Atatürk’ü bir hevesli 

olarak benimseyen kişidir. Sadece bir “taraftar”dır, bazıları 
bir “amigo” gibidir. Ona “taraftar 
Atatürkçü” de diyebiliriz.

Amatör Atatürkçü Büyük 
Önder’i, milletimizi genellikle 
lafla seven, fakat iş yapmayan 
biridir. Atatürk’ü tutar, ona saygı 
duyar; Cumhuriyetimize bağlı-
dır. Ancak, bu alanlardaki kültür 
düzeyi sığdır. Kendini yetiştirme-
miştir, çoğunda yetişme gayreti 
de yoktur. Söylediği, yazıp çiz-
diği yavandır, hep aynı şeylerdir. 
Atatürkçe düşünemez, iş yapa-
maz. Mücadeleci değildir, olsa da 
üstünkörüdür. Birtakım basit eleş-
tiri ve karşı çıkışlarla, mücadele 
ettiğini sanır. Rozetle, bayrakla, 
fotoğraf ve bayat sloganlarla yeti-
nir. Çevresini etkileyemez. Diğer 
Atatürkçülerle bir araya gelemez. 
Atatürkçülerin “Ortak Düşünme 
Sistemi”nden habersizdir.

Acı olan şudur ki, “Atatürk-
çüyüm” diyenlerin büyük çoğunluğu amatör Atatürkçüdür. 
Bununla birlikte, ne mutlu ki, içlerinde gelişme istidadı 
gösterenler de vardır. Aralarından öğrenen, işçimen ve eğit-
men Atatürkçüler, bu sonunculardan da öncü Atatürkçüler 
yetişebilir.

b) Öğrenen Atatürkçü
Öğrenen Atatürkçüler Atatürk’ü ve Cumhuriyeti sev-

mekle, devrimleri savunmakla yetinmezler; aynı zamanda 
Atatürkçülüğü, Ataöğreti’yi öğrenmeye çalışırlar. Bildikle-
riyle yetinmez, Atatürkçülükle ilgili bilgilerini sürekli artırır, 
derinleştirirler. Faaliyetleri sistemli, düzenli ve ortaklaşadır.

c) İşçimen Atatürkçü
Öğrenen Atatürkçülerden bazıları zamanla işçi-

men Atatürkçü olur. İşçimen Atatürkçülerin, “öğrenen 
Atatürkçüler”den başlıca farkı iş yapmalarıdır, öğrendik-
lerini gerektiği her zaman uygulamaya koyarlar. Çalışkan, 
dinamik ve örgütçüdürler. Atatürk’e ve Cumhuriyetimize 
yönelik saldırılara karşı çıkar, donanımlı olmaya çalışırlar. 
Bu alanda çevrelerini aydınlatırlar. Gerçeksever, gerçeği her 
ortamda ortaya koyan Atatürkçülerdir. Doğruları iyice öğre-
nip çevrelerine sürekli yayarlar.

d) Halk Dostu – Eğitmen Atatürkçü
Kimi Atatürkçüler de Halk Dostu Atatürkçülerdir. Hal-

kını gerçekten seven, ona faydalı olmaya çalışan, Atatürk-
çülük yolunda iş yapan kişilerdir. Halk dostu Atatürkçüler 

yalnız bilgi sahibi olmayıp, aynı zamanda halka erişme, 
onunla kaynaşma eğilim ve yeteneğine sahiptirler. Onlara 
“eğitmen Atatürkçüler” de diyebiliriz. Halkla kaynaşan, onu 
anlamaya, ona bilgi götürüp aydınlatmaya, halktan esinlen-
meye çalışan her kişi, eğitmen Atatürkçüdür. Nevyazık ki, 
sayıları azdır.

Öğrenen ve işçimen Atatürkçüleri “eğitmen Atatürkçü” 
olma yönünde teşvik etmek, özendirmek gerekir.

e) Ergin Atatürkçü
Bir yurttaşın düşünce, duygu ve davranışlarının oluşma-

sında “değerler”in çok büyük payı vardır. Değerler; bireyin 
nesneler, durum ve hareketler, fikir ve görüşler hakkındaki 
olumlu veya olumsuz yargılarını oluşturan ve besleyen 
kavramlardır. Atatürkçü düşüncenin de bağımsızlık, birlik, 
özgürlük, hak ve hukuk, dayanışma, değişim, akılcılık, 

gerçek, bilim, sosyal ahlak, 
çalışma gibi pek çok kavramla 
ilgili değerleri vardır. Söz konusu 
değerleri bilmeyen, öğrenmeyen, 
benimsemeyen, düşünme, karak-
ter ve eyleminin bir parçası haline 
getirmeyenler, bu yönde gayret 
göstermeyenler gerçek Atatürkçü 
olamazlar. Buna karşılık, bu ve 
benzeri değerlerle ileri ölçüde bü-
tünleşmiş Atatürkçüler vardır ki, 
onlara da ergin Atatürkçüler diyo-
rum. Öğrenen ve işçimen Atatürk-
çülerden bazıları, zamanla olgun-
laşarak “ergin Atatürkçü” olurlar. 
Ergin demek “olgun, olgunlaşmış, 
kemale ermiş” demektir.

f) Öncü ve Kurmay Atatürkçü
Öncü Atatürkçü; Atatürk’ün 

görüşlerini çok iyi bilen, aynı za-
manda onlara kolayca erişebilen, 
o görüşleri işleyen, kullanabilen, 
çevresine anlatıp yayabilen kim-

sedir. Türkiye bir sorunla mı karşılaştı, bir değerlendirme, 
bir çözüm önerisi mi gerekiyor? Öncü Atatürkçü; derhal 
Atatürk’ün görüşlerine başvurur, o görüşlerin ve kendi akıl 
ve bilgisinin ışığında konuyu irdeler, açıklar, çıkış yolu arar. 
Fikir oluşturur ve yayar, öğüt ve tavsiyelerde bulunur, iş 
yapar.

Öncü Atatürkçü yurtsever, bilinçli ve yol göstericidir. 
Sistemli düşünür, Atatürkçü düşünce sistemini başkalarına 
kolayca aktarabilir. Yurttaşlarını Atatürkçü Öğreti yolunda 
yetiştirip hareket geçirebilir. Öncü Atatürkçülerden en üst 
düzeyde, lider konumunda olanlar ise kurmay Atatürkçüler-
dir.

* * *
Sıra geldi yazının sonucuna…
-Atatürk’ün ve Cumhuriyetimizin asıl büyük düşmanı, 

en çok zararlı olanları kuşkusuz yalancı, özellikle sahte Ata-
türkçülerdir. Gerçek Atatürkçüler bunu böyle bilmeli, sahte 
Atatürkçülere karşı daima uyanık ve sak olmalıdır. Onları 
teşhis etmeyi görev bilmeli, halkımıza tanıtmalı ve onlara 
karşı yurttaşlarımızın uyanık olmalarını sağlamalıdır.

-Gerçek Atatürkçüler; en sadesinden başlayarak Atatürk-
çü olma yolunda her zaman daha ileri bir aşamaya ulaşmayı 
kendilerine baş hedef olarak belirlemelidir. Başka bir deyiş-
le bir amatör Atatürkçünün gönlünde bir gün kurmay Ata-
türkçü olma hedefi bulunmalıdır.

“ Atatürkçü düşüncenin 
de bağımsızlık, birlik, 
özgürlük, hak ve hukuk, 

dayanışma, değişim, akılcılık, 
gerçek, bilim, sosyal ahlak, 
çalışma gibi pek çok kavramla 
ilgili değerleri vardır. Atatürk-
çü düşüncenin de bağımsızlık, 
birlik, özgürlük, hak ve hukuk, 
dayanışma, değişim, akılcılık, 
gerçek, bilim, sosyal ahlak, 
çalışma gibi pek çok kavramla 
ilgili değerleri vardır.”

Gençlik Dergisi8



İsmet BURKAY

Demokrat Partinin 5 Mart 1959’da ABD ile yaptığı bir 
anlaşma var. ABD ile imzalanan bu anlaşmaya göre ül-
kemize gelebilecek herhangi bir iç ve dış tehdidi bertaraf 
etmeye yönelik yetkili devlet ABD olacaktır. Anlaşmanın 
birici maddesi şöyle:1

MADDE 1.
Türkiye Hükümeti tecavüze mukavemet etmeye azim-

lidir. Türkiye’ye karşı tecavüz vukuunda, Amerika Birle-
şik Devletleri Hükümeti, talebi üzerine Türkiye Hüküme-
tine yardım etmek için, karşılıklı olarak üzerinde anlaşma-
ya varılabilecek şekilde ve Orta -Doğu’da Sulh ve istikran 
idameyi istihdaf eden müşterek karar suretinde derpiş 
edildiği veçhile, silâhlı kuvvetlerin kullanılması da dâhil 
olmak üzere Amerika Birleşik Devletlerinin Anayasasına 
uygun gerekli her türlü harekete girişecektir.

ABD, Türkiye ile yaptığı bu anlaşmaya benzer an-
laşmaları bölge devletler ile de yapmak istedi. ABD; 
Türkiye’ye bölgede ‘’yalnız kalmama’’ düşüncesini dayat-
tı. O zamanki Amerika sevici yöneticilerimizi, çevre ülke-
lerle aynı anlaşmaya benzer bir anlaşmanın imzalanması 
fikrine inandırıldılar.

5 Mart 1959’da yapılan bu anlaşma Londra’da yapılan 
CENTO2 Konsey toplasında yapılan kamuoyuna yapılan 
açıklamaların sonucunda yapılmıştır. Bu anlaşmaya para-
lel anlaşmalar; ABD ile İran ve Pakistan ve ABD arasında 
da yapılmıştır.3

 İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Ortadoğu’dan fiilen 
çekilen İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin terk ettikleri böl-
geleri, ABD’nin doldurma isteği bu anlaşmalara zemin 
hazırlamıştır. Daha açık bir ifade ile yapılan bu anlaşma/
anlaşmalar ABD’nin Ortadoğu’da pay kapma isteğinin so-
nucu olmuştur.

ABD; Ortadoğu’daki çıkarlarını ilk defa bu zamanda 
dile getirmekten çekinmemiştir.

Bu bağlamda Eisenhower Doktrini’nden kısaca bahset-
mekte yarar var:

Eisenhower Doktrini, II. Dünya Savaşı’ndan sonra-
ki Soğuk Savaş dönemde Başkan Dwight D.Eisenhower 
tarafından ortaya atılmış; Ortadoğu’da barış ve güvenliği 
tesis etmek için aynı zamanda Sovyetlerin Komünizm teh-
likesini bertaraf etmek için bölgedeki devletlere askeri ve 
mali açıdan yardım etme düşüncesine dayanan ABD dış 
politikasıdır.

İnönü’nün Amerikancı tutumu ile ilk defa Amerika, 
ülkenin ciğerlerine kadar nüfuz etti. Amerika ile yapılan 
askeri ve eğitim anlaşmalar ile Mustafa Kemal’in bütün 

girişimleri tersine çevrildi. 1950’den sonra iş başı yapan 
Menderes hükümetleri Amerika ile olan ilişkileri tabir ca-
izse cilaladı.

Devrin Dişişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu yapılan an-
laşmayla ilgili olarak:

’’ Kanaatimizce, Büyük Amerikan Milletini, doğrudan 
doğruya veya vasıtalı bir tecavüze karşı koymak azminde-
dir. Bağdat Paktının mıntıkavi azaları (bölge devletleri an-
lamında) ile kuvvet birliği tesisine sevk eden saik sarih bir 
menfaat birliği ve dünyada bir sulh ve emniyetin idamesi 
arzusudur.’’ diyordu…

İran dışişleri bakanı H. Arfa:
‘’iki taraflı üç anlaşma Ortadoğu’da sulhu takviye sure-

ti ile umumi emniyeti tesis yolunda atılmış çok mühim ve 
kati adım teşkil etmektedir.’’ diyordu.

Aynı nitelikli, bir konuşmayı da Pakistan Dışişleri Ba-
kanı M. Hassan meslektaşlarının konuşmasına paralel bir 
konuşma yaptı:

‘’Bu anlaşmalar sulh ve demokrasi ideallerine bağlı-
lığımızın ve memleketimizin iktisadi kalkınması için her 
türlü gayreti sarf etmek hususundaki azmimizin teyididir. 
Ancak dışarıdan gelebilecek herhangi bir muhtemel teca-
vüze karşı kendimizi tam manasıyla müdafaaya muktedir 
olduktan sonradır ki gayelerimizi ekonomik gelişme ve in-
sanlık ideallerinin tahakkuku hasredebiliriz. Binaenaleyh 
bugün imzalanan bu anlaşmaların sulhu temin edeceğine 
inanıyoruz.’’

Zamanın ABD büyükelçisi Warren bu anlaşmalarla il-
gili olarak, ‘’ Bu anlaşmalar aynı zamanda ABD’nin Tür-
kiye, İran ve Pakistan devletlerinin toprak bütünlüğünün 
ve siyasi bağımsızlığını desteklediğinin ifadesidir.’’ açık-
lamasında bulundu.4

Dikkatinizi bir noktaya çekmek isterim: Türkiye, İran 
ve Pakistan dışişleri bakanları aynı elden çıkmış metinleri 
okuyarak tarihteki yerlerini aldılar. Ancak; ABD hüküme-
ti, planlı ve doktrinlere bağlı adımlar attığı ortada…

Bu üç ülkenin şimdiki durumlarına şöyle bir bakalım: 
İran büyük bir rejim değişikliği yaptı. Bu rejim değişikli-
ği sadece İran halkının isteği ile olmadı. Yabancı bir dev-
letlerin desteği olmadan Humeyni’nin ta Fransa’dan tek 
başına geldiğine inanılır mı? Pakistan; yıllardır içinde ca-
navar gibi büyüyen terör örgütlerinin pisliği ile yıllar yılı 
uğraşıp durmaktadır. İç karışıklıkları adeta bir kör düğümü 
olmuştur… Devleti yönetenlere karşı yapılan suikastlar bir 
kaç terör örgütünün inisiyatifi ile gerçekleşmediği gün gibi 
aşikâr…

5 Mart 1959 Anlaşması 
Üzerine
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Ya ülkemizde durumu? Özetlemek bu sayfaya sığ-
maz…

Aklı başında bir Türk münevveri şu soruları sorması 
lazım gelir: Ülkemize yapılacak olan tehdidi bertaraf et-
mek için neden ABD devleti yetkili oluyor? Neden ülkenin 
istikbali, yabancı devletin ellerine, iki dudağının arasına 
bırakılıyor? Farzı muhal ülkeyi yönetenlerden biri çıkıp si-
yasi rakiplerini yok etmek için ‘’ yetiş ey ABD!’’ derse ne 
olacak? Ya ABD’nin; ülkemizi işgal etme arzusu ile sinsi 
ve besleme birinin emelleri ‘’ tevhit olmaz mı? Bu olasılık 
çok mu uzak; böyle bir çağrı üzerine ABD’nin ülkeye gir-
mesi mümkün olmaz mı?

Olası bir senaryo kuralım: Yabancı bir devletin toprak-
larından (Allah korusun) ülkemize göstermelik bir saldırı 
yapıldığını düşünelim. Ya da daha önce sahneye konulmuş 
güzide ülkemizin herhangi bir bölgesinde, ABD’nin ajan-
larının desteği ile bir karışıklık çıkarıldığını düşünelim. 
Bir hainin çağrısı üzerine ABD; bu fiillerden vazife çıkar-
mak isterse, ülkeye tecavüz etmeye kalkarsa ne olacak?

Gazi Olaylarından önce CIA’nın Moskova İstasyon 
Şefi’nin CNN televizyonunda Türkiye’nin karışacağını 
dünyaya şöyle ilan etti: “Önümüzdeki dönemde dünyanın 
en çok karışacak ülkesi Türkiye’dir. Şu anda Türkiye, gizli 
servislerin gündeminde ilk sıraya yerleşmiştir.”

CIA Şefi’nin ve Holbrook’un haber verdiği gibi,12 
Mart 1995 gecesi İstanbul’da Gazi Mahallesi olayları baş-
ladı.5

Atabey Hakkı Kahveci’nin kaleme aldığı ‘’ABD 
Türkiye`yi İşgal İçin 70 Milyar Dolar Bütçe Ayırdı’’ adlı 
makalesinde 2002’de Nevada’da NATO’nun yaptığı tatbi-
katı kaleme almış. Bu tatbikatın önemli tarafı NATO için-
de en büyük orduya sahip olan Türkiye’nin tatbikata çağ-
rılmaması… Daha önemli yanı ise tatbikatın hedef alındığı 
ülke Türkiye olması…6

Her tatbikatta malum bir senaryo vardır. Senaryoda da 
haliyle mutlaka hedef olarak bir düşman bulunur. Onun 
üzerinden yazılan senaryoya göre de tatbikat gerçekleş-
tirilir. Böylesi iddialı bir isimle gerçekleştirilen tatbikatta 
hedef kim diye merak ediyor insan gerçekten.

Tatbikattaki hedef ülke, iki kıtada konuşlu bir ülke... 
Bu anlamda bir takım denizyollarını kontrol ediyor. 
Akdeniz’de bir ada ülkesiyle sorunları var bu ülkenin. Ay-
rıca söz konusu hedef ülkede azınlık unsurlar da yaşamak-
tadır.

Senaryo, söz konusu hedef ülkede meydana gelen çok 
yıkıcı bir depremle başlar. Bu arada depremle eş zamanlı 
olarak Uluslararası bir mahkeme, ülkenin sınırlarıyla ilgili 
ve çıkarlarına ters bir karar alır. Bu arada da sorun olan 
ada devletiyle ilgili uluslararası güçler, hedef ülkeye çö-
züm önerir.

Zor durumda olan siyasiler öneriyi kabul etmek zorun-
da kalır. Bunun üzerine askerler yönetime el koyup ülke-
de otoriter bir yönetim kurarlar. Sonrasında ada devletini 
ablukaya alırlar ve ABD askerleri, 96 saat içerisinde söz 
konusu ülkeye müdahale eder (işgal).

NATO; ‘’düşman sensin’’ mesajıyla Ankara’ya ‘’Yö-
rüngeden çıkma’’ tehdidinde bulunuyor. Bunu da ilgili hü-
kümleri Türkiye’den gizlenen ve ABD’ye işgal hakkı ve-
ren 1959 Anlaşması’na dayandırıyor. ABD ve NATO’nun 
Yunanistan ve Norveç’te Türkiye’nin ‘’Düşman ülke’’ ola-

rak hedef seçildiği tatbikatlarının ardından gözler ‘’birey-
sel hata’’ gibi gösterilen bu skandalların verdiği mesaja ve 
iki ülke arasındaki anlaşmalara göre ABD’nin Türkiye’ye 
askeri müdahale planlarına çevrildi… 7

Bu anlaşma ile işte bu ABD’ye ülkenin bağımsızlığı-
na ve toprak bütünlüğüne karşı yapılacak her türlü tehdidi 
‘’araştırma ve bertaraf etme” görevi verildi.

Anlaşmanın diğer maddelerinde; ülkemize doğrudan 
veya dolaylı bir yoldan yapılacak tecavüz, sızma, yıkıcı fa-
aliyet, sivil saldırı, dolaylı saldırı durumlarında ABD’nin 
Türkiye’ye müdahale etmesi kabul edilmiştir.

Hukukçu olmaya gerek yok! Yapılan anlaşmalarda ge-
çen kavramlar muğlâktır, yoruma müsaittir. Yorumlama işi 
ABD’nin keyfine bırakılmıştır. Ne zaman canı müdahale 
etme çekerse, o zaman durumdan vazife çıkaracaktır.

ABD’ye, Türkiye’yi koruma ve kollama görevi veren 
anlaşmayı imzalayanlar; gaflet, dalalet ya da hıyanet içine 
düşmüşlerdir.

Birçok tarihçi ve hukukçu bu anlaşmayı ‘’vatana ihanet 
anlaşması’’ olarak nitelemektedirler…

Memleketin her karış toprağında göz olan bir ülkeye 
‘’gel beni koru!’’ demenin; akıl ve mantıkla izah edilecek 
bir açıklaması yok! Olamaz…

Her türlü iç ve dış tehdidi araştırma görevi ABD yapa-
cakmış!

Ülkemizde, iç ve dış tehdidi yapanlar ve arkalarındaki 
ülkeler kimler acaba?

Bölücü terör örgütü, yıllardan beri Türkiye’ye tehdit 
oluşturmuyor mu? Binlerce çoluk çocuğu; askeri, öğret-
meni, memuru, sivili katleden bu terör örgütü değil mi?

ABD, bu kanlı terör örgütünü ‘’terör örgütleri listesi’’ne 
bile alma konusunda imtina ederken8; hatta ve hatta örgü-
tün kullandığı silahların ABD yapımı olduğu açık olarak 
belli iken hangi tehdit söz konusu Türkiye için?

Hafızamızı tazeleyelim: 4 Temmuz 2003 tarihinde Sü-
leymaniye’ de Türk Askerinin başına çuval geçirenler kim-
di?

ABD; birçok kere Türkiye’yi tehdit etmiştir. Fikret 
Bila’nın ‘’Sivil Darbe Girişimi ve Ankara’da Irak Savaş-
ları” kitabında; 1974 yılında ABD Bülent Ecevit’e haş-
haş ekimini durdurmaması halinde ‘’ABD’nin İstanbul’u 
bombalayacağı’’ndan söz edilmektedir.9

Durum ortada: ABD Ortadoğu’daki pastayı tek başına 
yemek istemektedir. Bin bir oyunla kurdurulan İsrail Dev-
letinin güvenliği söz konusudur… İkinci Dünya savaşın-
dan sonra ABD’nin Ortadoğu’daki yapılanması hem ken-
dine hem de İsrail’e yarar sağlamıştır.

Ortadoğu ülkeleri iç karışıklıklarla, birbirlerini öldü-
rürlerken; ABD yalnızca zenginliklerin kendisine akması 
ile ilgilenmektedir. Yapılan bu anlaşma ile Sovyetlerin sı-
cak denizlere inme politikasının önüne geçilmiştir. Burası 
oldukça açık…

İnönü’nün ABD ile yaptığı iki anlaşmalar var. Yine, 
ABD ile Türkiye arasında Menderes hükümeti 1952-1960 
döneminde 54 İkili Anlaşma yapıldı. Hepsi birer pranga 
millet için…

Bu anlaşmalar tek tek gözden geçirilmelidir. Ülkenin 
menfaatlerine aykırı olan anlaşmalar kaldırılmalıdır.

Başka çare var mı?
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Kurtuluş Savaşı Türk milletinin ateş 
ve barutla sınandığı bir var olma sava-
şıdır. 1918-1922 yılları arasında geçen 
günler zor zamanlardır. Bu zor zaman-
lar, fedakâr insanların kanı canı pahası-
na aşılmıştır. Hiçbir çıkar gözetmeksizin 
vatanın kurtuluşu için canlarını hiçe sa-
yan isimsiz kahramanlar coğrafyayı va-
tan yapmışlardır.

Kafkasya’da, Sina’da, Filistin’de, 
Hicaz’da, Yemen’de, Irak’ta ve 
Çanakkale’de savaşmış yorgun savaşçı-
ların sonu gelmez ricatlara bir son ver-
diği savaştır Kurtuluş Savaşı. Namus 
Günü’dür. Bu Namus Günü’nde kadın-
erkek, genç-ihtiyar silahla, yabayla, kü-
rekle yürümüştür düşman üstüne…

Feda sözcüğünün içini dolduran 
nice kahramanların hikâyesidir bize 
geçmişten kalan. Okurken, dinlerken 
boğazımızın düğümlendiği, gözlerimi-
zin yaşardığı vatan kavramının bilin-
cimizde anlam kazanmasını sağlayan 
nice ibretlik öykülerin temasıdır.

Biz Türkler destan gibi yaşamışız 
hayatı ama yazmaya zaman bulamamı-
şız. Üzerinden belli bir zaman geçtik-
ten sonra da hatırlamakta zorlanmışız. 
Sonra büsbütün unutmuşuz. Tarih bu-
nun sayısız örnekleriyle dolu. Kurtuluş 
Savaşı’nın isimsiz kadın savaşçıları: 
Binbaşı Ayşe Hanım, Kara Fatma, Ha-
fız Selman İzbeli, Şerife Bacı, Halime 
Çavuş, Gördesli Makbule, Nezahet 
Onbaşı… Onların öyküsü Batı’da ya-
şansaydı unutulmazdı. Yaşamları film 
olurdu, anıtları dikilirdi, isimleri şehir-
lere verilirdi, hatıraları canlı tutulurdu.

Kahraman Türk kadınları içeri-
sinde Kara Fatma etkileyici öyküsüy-
le öne çıkanlardan. Anadolu’nun fe-
dakar analarından Kara Fatma 1888 
yılında Erzurum’da dünyaya geldi. 

Nene Hatun’un yaşadığı topraklardır 
Fatma’nın gözünü açtığı topraklar. Ba-
bası Yusuf Ağa yörenin hatırı sayılır, 
sözü dinlenir itibarlı insanlarındandı. 
Fatma’yı vatan ve millet sevgisiyle ye-
tiştirdi. Binbaşı Derviş Bey’le evlenen 
Fatma Seher Hanım’ın iki çocuğu oldu. 
Balkan Savaşı’nın acılarını kuşatma 
altındaki Edirne’de eşi Binbaşı Derviş 
Bey’le birlikte yaşadı.

Ricatlar, ricatlar… İstanbul’a akın 
akın gelen muhacirler, insanlığın sınan-
dığı zamanlar. Bir yanda vatan için ka-
nını çölün kızgın kumlarına saçanlar, bir 
tarafta savaş ortamının türedi zenginleri, 
Batı’yı kıskandıran ihtişamlı konak ha-
yatı. Çelişkiler… Çelişkiler… İttihatçı-
ların sonu hüsranla biten hayalleri, her 
şeye razı, teslimiyetçi Damat Feritler, 
Ali Kemaller…

Kafkas Cephesi’nde düşmanla sa-
vaşan Fatma Seher Hanım, eşini kay-
betmenin acısıyla vatan kaybetmenin 
acısını birlikte yaşadı. Bu umutsuz or-
tamda Samsun’a çıkıp kurtuluş ateşini 
yakan Mustafa Kemal Paşa’nın işaret 
ettiği yolda yürümek istedi. Paşa’yı 
görmek için Sivas’a gitti.

Vatanın içinde bulunduğu duru-
mu anlatarak milleti aydınlatmayı ve 
teşkilatlandırmayı amaçlayan Mustafa 
Kemal Paşa, çok sevdiği askerlik mes-
leğinden ayrılmak zorunda kalmıştı. 
Türk milletinin mukaddes gayesini ger-
çekleştirmek uğruna milletin sinesine 
dönmüştü.

Fatma Seher Hanım, Mustafa Ke-
mal Paşa ile görüşmek için üç gün 
bekledi. Öğle yemeği için davetli oldu-
ğu yere giden Paşa’nın karşısına çıktı. 
Üzerinde çarşaf, yüzünde peçe vardı. 
Paşa’ya bir mesele hakkında görüşmek 
istediğini söyledi. Paşa sert bir ses to-

KARA FATMAMehmet Necati DEMİRCAN

“Biz Türkler destan 
gibi yaşamışız ha-
yatı ama yazmaya 

zaman bulamamışız. 
Üzerinden belli bir zaman 
geçtikten sonra da hatır-
lamakta zorlanmışız. Son-
ra büsbütün unutmuşuz. 
Tarih bunun sayısız ör-
nekleriyle dolu. Kurtuluş 
Savaşı’nın isimsiz kadın 
savaşçıları: Binbaşı Ayşe 
Hanım, Kara Fatma, Hafız 
Selman İzbeli, Şerife Bacı, 
Halime Çavuş, Gördesli 
Makbule, Nezahet On-
başı… Onların öyküsü 
Batı’da yaşansaydı unu-
tulmazdı.”
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nuyla “Ne görüşeceksin?” dedi. Fatma, peçesini kaldır-
dı. Bir bir anlattı yaşadıklarını. İnsanın içine işliyordu bu 
gözü kara Anadolu kadınının anlattıkları. Mustafa Kemal 
Paşa çıktığı bu çetin yolda yalnız değildi. Kocasını kay-
betmiş, iki yetimiyle kalmış bu yiğit Anadolu kadını vatan 
için mücadeleye hazırdı. Paşa, ona adını, silah kullanmayı 
ve ata binmeyi bilip bilmediğini sordu. Aldığı cevaplardan 
memnundu.

“Kara Fatma, bütün kadınlar senin gibi olsa idi.” dedi. 
Kara Fatma’ya gerekli kolaylığın gösterilmesi ve kendi-
sine yardımcı olunması talimatını içeren bir yazı vererek 
onu İstanbul’a gönderdi.

Kara Fatma İstanbul’a döndükten sonra çetesini kurdu. 
Emrinde 43 kadın ve 700 erkek vardı. Cepheden cepheye 
koşuyor, ölümü hiçe sayıyordu. Asker kaçaklarından ve 
eşkıyalardan, başıbozuklardan oluşturduğu çetesiyle düş-
mana aman vermiyordu.

Kara Fatma Adapazarı ve Düzce dolaylarında Rum ve 
Ermeni çetecilerle savaştı. Bu mücadeleler sırasında oğlu 
Seyfettin ile dokuz yaşındaki kızı Fatma da yanındaydı. 
Bu kan ve barut kokan ortam çocuklara göre değildi kuş-
kusuz fakat bu bir milletin var olma savaşıydı. Seyfettin 
ayağından yaralandı, küçük Fatma iki parmağını kaybetti.

Dört kez yaralandı Kara Fatma, tedavi oldu, ayağa 

kalkınca tekrar cepheye koştu. 
Kara Fatma adı köy köy, kasa-
ba kasaba destanlaştı. Cephede 
ve cephe gerisinde hep onun adı 
anılır oldu. Hayatı etrafındaki 
efsaneler dilden dile aktarıldı. 
Düşmana korku saldı. Dev gibi 
bir kadındı, gözleri çakmak çak-
maktı. Tuttuğunu koparır. Attığı-
nı vururdu.

Oysaki destan kahramanı 
Kara Fatma kısa boylu ve zayıf 
bir Anadolu kadınıydı. Geniş 
bir şalvar giyiyordu. Üstünde 
siyah bir ceket vardı. Belindeki 
kuşağında kama, omuzunda ka-
yış vardı. Başını bir yemeni ile 
sarmıştı.

Bir gün Afyon cephesinde 
düşmanın geri hatlarına daldı. 
Keşif yaparken Yunanlıların 
eline esir düştü. Gözlerini bağ-
layıp karargâha götürürler. Bir-
den Trikopis’in önünde buldu 
kendisini. Trikopis, karşısındaki 
küçük boylu, zayıf bedenli ka-
dını görünce şaşırdı, bu muydu 
Kara Fatma? 19 gün kaldı Yunan 
karargâhında. Sorguya çekildi, 
kadındır demediler, işkencenin 
her türlüsünü yaptılar fakat ko-
nuşmadı. Bir fırsatını bulunca da 
kaçtı.

Bursa’nın işgal haberini alınca kendi derdini unuttu, 
birliğine koştu. Yine en ön saflardaydı. Kahramanca mü-
cadelesi karargâhta yankılandı. Ödüllendirildi, üsteğmen 
oldu. Terfii ettiği rütbeden emekli maaşı bağlandı. Gönlü 
yüceydi, parayla pulla hesabı yoktu. Hiçbir maddi karşı-
lık beklemeden çıkmıştı bu yola. Fakir milletin hazinesin-
den para almayı kabullenmedi. Kendisine bağlanan maaşı 
Kızılay’a bağışladı. Çok şükür eli ayağı tutuyordu.

Türkiye Cumhuriyeti yaralarını sarmakla meşguldü. 
Emperyalist güçler ikinci paylaşım savaşını başlatmıştı. 
Türkiye Cumhuriyeti bu savaşa girmese de savaşın bütün 
olumsuzluklarını hissetti. Yokluk, kıtlık, ekmek karnesi, 
ağır vergiler… Kara Fatma’nın yaşı ilerledi, çalışamaz 
hâle geldi. Yokluk, yoksulluk boynunu büktü. Aç ama şere-
fini korudu. Savaş zengini türedi namertlere el açmadı. En 
zor zamanlarında göğsünde taşıdığı İstiklal Madalyası’nın 
manevi dünyasına sığındı.

18. Fırkanın 20. Hücum Taburu Süvari Bölüğü kuman-
danı Kara Fatma’nın durumundan haberdar oldu TBMM. 
Hemen bir kanun çıkarıldı, Kara Fatma’ya vatan hizmeti 
tertibinden 170 lira maaş bağlandı. Yaşı yetmişi aşmış yor-
gun savaşçı bu maaşı ancak bir yıl alabildi, 1955 yılında 
görevini yapmış insanların iç huzuruyla gözlerini yumdu.
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Kağan AYDOĞDU

Kitaplarda yanlışa ya da sansüre rastlanabilir; fakat 
ders kitaplarında bunun olmaması gerekir. Ders kitap-
ları basılmadan önce pek çok kişinin onayından geçer. 
Herhangi bir kitabı herkes okumaz; ama ders kitapları 
öğrenim gören herkesin elinden geçer. Dolayısıyla, ders 
kitaplarında hata kabul edilemez. Hele ki bilgi yanlışlığı 
varsa bu affedilemez bir kusurdur.

MEB’in 9 ve 10. sınıflar için hazırlamış olduğu Türk 
Dili ve Edebiyatı ders kitaplarında yanlış bilgi ve gerek-
siz sansürler bulunmaktadır. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebi-
yatı ders kitabının 83. sayfasında edebî sanatlara örnek 
verilirken Karacaoğlan’ın meşhur şiirinden bir dörtlük 
kullanılmış. Dörtlük şöyle:

Çağır Karac’oğlan çağır
Taş düştüğü yerde ağır
Gönül sevdiğinden soğur
Görülmeyi görülmeyi.
Bu dörtlük değiştirilmiştir. Doğrusu şöyle olmalıdır:

Çağır Karac’oğlan çağır
Taş düştüğü yerde ağır
Yiğit sevdiğinden soğur
Sarılmayı sarılmayı.
Anlaşılan o ki dörtlükteki sarılmak ifadesi kitabı 

hazırlayan kişi ya da kişilerce sakıncalı bulunarak değiş-
tirilmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Karacaoğlan şiirinin 
bu hâle getirildiğini görse ne derdi acaba? Sarılmak müs-
tehcen bir ifade midir? Eğer öyle görülerek bu sözcük 
değiştirilmişse asıl, bu değişikliği yapan zihin dünyası 
sakıncalıdır.

10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabında da ben-
zer sansürlere rastlanmaktadır. Dede Korkut Hikâyeleri 
konusunda örnek metin olarak Deli Dumrul Hikâyesi 
verilmiş. Hikâyede Deli Dumrul’un Azrail ile söyleşmesi 
kısmındaki şu ifadeler kesilmiş: “Tepesi büyük bizim 
dağlarımız olur/O dağlarımızda bağlarımız olur/O bağla-
rın kara salkımlı üzümü olur/O üzümü sıkarlar al şarabı 

EDEBİYAT DERSİ KİTAPLARINDA
YANLIŞ BİLGİ GEREKSİZ SANSÜR

“????????”
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olur/O şaraptan içen sarhoş olur/Şaraplıydım duymadım” 
Bu bölüm, şarap içmek sakıncalı görüldüğü için kesilmiş 
olsa gerek. İyi de zaten Deli Dumrul şarap içip sarhoş 
olduğu için ne söylediğini bilmemiş ve Azrail’e kafa tut-
muştur. Yani içki içip sarhoş olmanın nelere yol açacağı, 
ne kadar kötü olduğu, bu ifadelerden anlaşılacaktır. Ana 
temayı destekleyen bir bölümdür bu bölüm. İşgüzarlık 
edip de bu bölümü kesmenin manası nedir?

Deli Dumrul’un, hanımına, Azrail kendisinin canını 
aldıktan sonra hayata küsmeyip gönlünün sevdiği biriyle 
yeniden evlenmesini söylediği bölümden de şu ifadeler 
çıkarılmış: “Senden sonra bir yiğidi/Sevip varsam beraber 
yatsam/Alaca yılan olup beni soksun/Senin o namert anan 
baban/Bir canda ne var ki sana kıyamamışlar”. Burada da 
“yatmak” sözcüğü sakıncalı bulunmuş olmalı ki çıkarıl-
mış. Kadının erkeğine bağlılığını ve sevgisini ifade eden 
bu bölümlerde müstehcenlik aramak sakat bir düşüncedir. 
Kelimeler suçlu değildir. Kişinin kelimeyi algılayış biçi-
mi yanlışsa en masum kelimeler bile sakıncalı görülebilir. 
Sakıncalı görülen yer “namert ana-baba” ifadeleri ise 
eğer, Deli Dumrul’un anne ve babası ölümden korktuğu 
için oğullarının yerine can vermek istememiştir. Deli 
Dumrul’un karısı da bunun için onlara namert demekte-
dir. Namert kelimesi korkak anlamına da gelir.

Metin ve türle ilgili açıklamalar bölümünde ise şu bil-
gilere yer verilmiş: “Oğuzlar Müslüman’dır fakat Dede 
Korkut Hikâyeleri’nde din çok kuvvetli bir unsur olarak 
görülmez. Çünkü Oğuz Türklerinin İslamiyet’i kabul 
etmelerine rağmen henüz tam anlamıyla İslam dinine 
uygun bir yaşamları yoktur. Bu da hem Azrail’in görünen 
bir varlık gibi Deli Dumrul’la dövüşmesine hem de bu 
metinlerde dinin etkisinin neden az olduğuna açıklık ge-
tirmektedir. Okuduğunuz metinde Deli Dumrul, Azrail’i 
bile bilmez ve onunla savaşmaya kalkar. Mücadelelerin 
hiçbiri din uğruna değildir.” (s. 41). Bu bilgilerde yanlış-
lıklar vardır.      Besmeleyle başlayan, dua ile biten Dede 
Korkut Hikâyeleri’nde din çok kuvvetli bir unsur olarak 
nasıl görülmez? Hikâyelerin girişindeki şu ifadelere 
bakalım: “Allah Allah demeyince işler düzelmez, kâdir 
Tanrı vermeyince er zenginleşmez. (…) Kibirlik eyleye-
ni Tanrı sevmez. (…) Ağız açıp över olsam üstümüzde 
Tanrı güzel, Tanrı dostu, din ulusu Muhammet güzel. 
Muhammet’in sağ yanında namaz kılan Ebubekir Sıddık 
güzel. (…) Hecesinde düz okunsa yasin güzel. (…) Kı-
lıç çaldı, din açtı erlerin şâhı Ali güzel. Ali’nin oğulları, 
Peygamber torunları, Kerbela oavasında yezîdiler elinde 
şehit oldu. Hasan ile Hüseyin iki kardeş beraber güzel. 
Yazılıp dizilip gökten indi. Tanrı ilmi Kur’an güzel. (…)” 
Sözler uzayıp gidiyor. Eserin tamamında bunun gibi dinî 
ifadeler görmek mümkündür. Kazan Bey Oğlu Uruz’un 
Esir Olduğu hikâyedeki şu sözlere bakalım bir de: “Ka-
zan Bey gördü ki kâfir çok yaklaştı. Atından indi, arı 
sudan abdest aldı, ak alnını koydu, iki rekat namaz kıldı. 
Adı güzel Muhammed’i yâda getirdi, kara dinli kâfire göz 
kararttı, haykırdı, at sürdü, kılıç vurdu.” Bu birkaç örnek 

bile Dede Korkut Hikâyeleri’nde dinin kuvvetli bir unsur 
olduğunu göstermektedir. Ders kitabında Oğuz Türk-
lerinin İslamiyet’i kabul etmelerine rağmen henüz tam 
anlamıyla İslam dinine uygun bir yaşamları olmadığı da 
söylenmişti. Bu nasıl tespit edilmiştir? İslam’ı tam anla-
mıyla yaşamak için İslam’ı kabul etmenin üzerinden kaç 
yıl geçmelidir? Böyle bir hesap var mıdır? Öyleyse, Hz. 
Peygamber ile beraber Müslümanlıkla tanışan sahabelerin 
durumu ne olacak? Bırakınız o zamanki Oğuz Türklerini, 
yirmi birinci asırdaki biz Oğuz Türklerinin veya bir başka 
Müslüman milletin tam anlamıyla İslam dinine uygun bir 
yaşamları olduğunu söyleyebilir miyiz? Böyle keskin bir 
cümleyi nasıl kurarız?

Dede Korkut hikâyelerinde din kuvvetli bir unsur-
dur. Oğuz Türklerinin o zamanda İslam’ı tam anla-
mıyla yaşamadıkları da söylenemez. Deli Dumrul’un 
Azrail’le somut bir varlık gibi savaşması, Dede Korkut 
Hikâyeleri’nde dinin etkisinin az olduğunu göstermez. 
Destansı hikâyelerde temayı güçlendirecek olağanüs-
tü kahramanlar ve kurguya rastlanılabilir. Deli Dumrul 
hikâyesi; insanoğlunun gücüyle kibirlenmemesi gerekti-
ğini, Allah’ın gücünün üstünde güç olmadığını, insanın 
karısının ya da kocasının kendisine, anne ve babasından 
daha yakın olduğunu anlatan bir hikâyedir. Hikâyelerde 
din uğruna savaş doğrudan görülmese de dolaylı olarak 
vardır. Kâfirle mücadelenin temelinde kâfir olmaları yat-
maktadır. Begil Oğlu Emre hikâyesinde şu ifade yer alır: 
“Muhammed dini yoluna savaşayım senin için.”

Yine 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kitabında İslam 
Dönemi ilk eserlerimizden olan Edip Ahmet Yüknekî’nin 
“Atebetü’l Hakayık” adlı eseri, “Atabetü’l Hakayık” ola-
rak yazılmıştır. Bu bir yazım yanlışı değil, bilgi yanlışıdır. 
“Atabe” diye bir sözcük yoktur, “atebe” vardır ve eşik 
anlamındadır.

Aynı ders kitabında Yunus Emre’nin çok bilindik 
bir ilahisi olan “bana seni gerek seni” ayaklı ilahisinde 
ise “Aşkın âşıklar oldurur” olması gereken dize “Aşkın 
âşıklar öldürür” yazılmış (s.94), böylece dizedeki anlam 
değişmiştir. Ayrıca ilahide şu dörtlük yer almamaktadır:

Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver anları
Bana seni gerek seni
Bu dörtlük yıllar önce de tartışma konusu olmuştu. 

İlahi, Sevgi-Ayvaz Gökdemir’in Güldeste adlı eserinden 
alınmış. İlahinin alındığı kaynakta bu dörtlük olmayabilir. 
Yanlış ve eksiklik bulunan, daha önce de bu yüzden tar-
tışmaların yaşandığı bir kaynaktan alıntı yapılmakta ısrar-
cı olunmamalıdır. Bu ilahinin alıntılanacağı, daha yetkin 
bir kaynak yok mudur?

Ders kitapları sıradan kitaplar değildir. İlgililer titiz-
likle çalışmalı, yanlışa ve tartışmaya mahal vermemelidir. 
Yazar ve şairlere, hatta eserin kendisine saygı duyulmalı, 
eserler buluttan nem kapılarak sansürlenmemelidir.
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Yüce dinimiz, insanlar arasında ilişki köprüsü oluş-
turmayı, insanlar arasında birlik ve beraberlik sağlama-
yı, yardımlaşma ve dayanışmakyı, huzur ve güven içinde 
yaşamayı istemektedir. Yüce Allah, iyilik yapmayı teşvik 
etmekte, hatta emretmektedir. İnsanlığın huzurunu, mut-
luluğunu, saadetini istemekte, iyi ve hayırlı işler yapmaya 
davet etmektedir. Kur’an’ımız Nahl Suresi 90. Ayetinde: 
“Haberiniz olsun ki Allah, size adaleti, iyiliği ve yakın-
lara yardım etmeyi emreder.” diye belirtilmektedir. Yüce 
Rabbimiz, kullarına, iyi işler yapmayı hayatlarına soksun 
demektedir. İyilik insanın vicdani ve insani gayesidir. Ya-
şadığımız ömür iyilikler yolculuğu içinde geçmelidir. Hz. 
Peygamberimiz iyilik konusunda: “İyilik güzel ahlaktır. 
kötülük ise vicdanı rahatsız eden ve insanların bilmesini 
istemediğin şeydir” diye söylemiş, bir başka sözünde “Her 
yapılan iyilik sadakadır” demiştir.

İyilik; faydalı, hayırlı ve güzel işler yapmaktır. Vicda-
ni ve insani değerlerin adıdır. Güzel ahlak, erdem ve fazi-
lettir. İhsandır, lütuftur. İmanın en yüksek derecesidir. Bir 
zekattır, sadakadır, tatlı dil, güler yüz, tebessüm, şefkat ve 
merhamettir. İyilik adalettir, asalettir, fedakarlıktır. İyilik 
duadır, selamdır ve sıla-i rahimdir. Darda, zorda, sıkıntıda, 
üzüntüde olana uzanan eldir. Hz. Peygamberimiz: “İnsan-
ların en iyisi, insanlara iyilik eden kimsedir” diye iyilik 
yapan insan hakkında ne güzel söz söylemiştir. Düşünür 
Konfüçyüs de: ‘’İyi insanlar merhametli olur, İyilik daima 

iyilikle karşılık bulur’’ diye iyiliğin önemini vurgulamıştır. 
Thomas Paine ise “Dünya vatanım, tüm insanlar kardeşim, 
iyilik yapmak dinimdir” diye ifade etmiştir.

İyilik kalplere, sevgi, şefkat ve merhamet verir. Ata-
sözümüzde: “Kalpler iyiliklerle kazanılır” denilmektedir. 
İyilik yapan insan mutludur. İnsan her an etrafına iyilik 
dağıtan, mutluluk veren, hak ve hakikati tavsiye eden kim-
sedir. Hz. Peygamberimiz: “İyiliğe vesile olan kişi, onu 
yapmış gibidir” diye söylemiştir. Şehabettin Ahmet bu ko-
nuda “İnsan, hayatında yaptığı iyilikler kadar mutlu olur” 
demektedir. Wolfgang Van Gothe’de: “İyilik düşünme, 
bizi cesaretle yaşatır” diye ifade etmiştir. İyilik, insanları 
birbirine yakınlaştırır, dayanışma ve kaynaşma içinde kı-
lar. Çiçero ise bu konuyu: “İyilik insanları birbirine bağla-
yan altın zincirdir” diye açıklamıştır.

İyilik yapanlar iyiliğin karşılığını Yüce Allah katında 
bulacaklardır. Hz. Mevlana: “Üzülme Can! Doğruysan za-
rar gördüm deme. Bil ki iyiler her zaman kazanır” diyerek 
iyilerin kazançlı olacağını belirtmiştir. Woltaire’de: “İnsan 
yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur” diyerek iyilik yapıl-
masını ısrarlı istemektedir.

İyilik, bir menfaat, çıkar veya karşılık bekleyerek ya-
pılmamalıdır. Konfüçyüs bu hususta: “İyiliği bir şahsi 
menfaat gözetmeden, sırf iyilik olsun diye yapmalıyız” de-
mektedir. Ayrıca iyilik gizli yapılırsa Yüce Allah indinde 
daha kıymetli ve makbuldür. İyilik yaptığın kimse, senden 

Necdet BAYRAKTAROĞLU
necdetbayraktaroglu@hotmail.com

İYİLİK KALP KAZANDIRIR
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iyilik gördüğünü bilmese de, Yüce Allah bilir bu dünyada 
da öbür dünya da kişiyi mükafatlandırır. Güzel bir atasözü-
müzde: “İyilik yap denize at, balık bilmez ise halik bilir” 
denilmiştir. İyilik Yüce Allah’a yakınlaşmadır. Çiçero bu 
konuda: “İnsan Allah’a ancak, öteki insanlara iyilik yap-
makla yaklaşabilir” demektedir.

Yüce Allah insanı, bu dünyada iyi, hayırlı, faydalı, doğ-
ru ve güzel işler yapsın ve kötü, çirkin, yanlış ve zararlı 
işler yapmasın diye yaratmıştır. Müslüman, iyi olan, iyilik 
yapan başkalarının iyilik yapması için çalışan, yol gös-
teren ve iyiliği tavsiye edendir. Kuranımız Casiye Suresi 
15. Ayetinde: “Her kimse 
iyi bir iş işlerse faydası 
kendisinedir. Her kimde 
kötü işler yaparsa kendi 
aleyhinedir... “ denilmiş-
tir. İmam Muhammed bu 
hususta: “İyilik günaha 
karşı bir şefaatçi gibidir” 
demiş, düşünür Puplilius 
Syrus ise: “İhtiyacı olana 
iyilik eden, iki kez iyilik 
eder” diye ifade etmiştir. 
Gabriel Garcia Marguez: 
“Kötülük dünyada değil, 
kişinin yüreğindedir” diye 
söylemiştir.

İyi bir insan, iyi bir ev-
lat, iyi bir anne-baba, iyi 
bir komşu, iyi bir dost, iyi bir tüccar, iyi bir yönetici ve 
iyi bir memur olmak dinimizin ve inancımızın gereğidir. 
Kuranımız Ali İmran Suresi 110. Ayetinde: “Siz insanlar 
için çıkarılmış ümmetlerin en hayırlısı olmak üzere yara-
tıldınız. İyiliğin yapılmasını emreder, kötülüğün yapılma-
sını yasaklarsınız ve Allah’a imanınızda devam edersiniz” 
diye buyurulmuştur. Bu nedenle Kuranımız, iyiliğin ya-
pılmasını isteyen ve kötülükten alıkoyan kimseleri sık sık 
övgü ile bahsetmiştir. “Yapmayın” şeklindeki uyarıları ile 
insanların kötülükten uzak durmaları istenmiştir. Düşünür 
Pavlus bu hususta: “Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle 
yen” demektedir.

Yapılan iyilikler her zaman kötülükleri ortadan kaldırır. 
Elimizle, dilimizle ve kalbimizle kötülüğü engellemek için 
uğraşmalıyız. Hayatımızda bunu devamlı tatbik etmeli ve 
yaşamalıyız. Kötülükler hem kötülük edeni, hem de kö-
tülüğe maruz kalanı perişan eder. İnsan kalbinden gelen 
iyiliğe uyarsa, hayra ve sevaba yönelmiş olur. Kuranımız 
Hud Suresi 114. Ayetinde: “İyilikler kötülükleri yok eder” 
diye belirtilmiş, Fusillet Suresi 34. Ayetinde ise: “İyilikle 
kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde iyilikle 
ortadan kaldır.. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düş-
manlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir” 
diye açıklanmıştır. Hz. Ali Efendimiz bu konuda: “Karşılı-
ğında kötülük göreceğinizi hiç düşünmeden iyilik ediniz” 
demiş, Mevlana Hz.de “İyilik aradın mı, insanda kötülük 
kalmaz” diye belirtmiş, Ebu Nuaym ise: “İyilikler fena-
lıkları giderir” diye söylemiş, Feridun Attar da: “İyiliğe 
gücün yetmezse, bari kötülük yapma” diye ifade etmiştir.

İyilik, en güzel bir şekilde yapılmalı, telkin ve tavsiye-
de ilgili ve yumuşak davranarak yerine getirilmeli, ısrarlı 
ve fedakarca istenmelidir. Katı, sert, incitici şekilde olma-
malıdır. Yüce Allah Kuran’ı Ali İmran Suresi 159. Aye-
tinde: “Allah’ın rahmetinden dolayı, ey Muhammed, sen 
onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsay-
dın, şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi “diye buyurarak, 
yumuşak, faydalı ve iyi niyetle yaklaşılmasını istemiştir. 
Hz. Peygamber bu konuda: “Sizden bir kimse çirkin bir iş 
görürse, onu eliyle değiştirsin, buna gücü yetmezse diliyle 
değiştirsin, buna da gücü yetmezse kalben nefret etsin, bu 

ise imanın en zayıf derece-
sidir” demiştir.

Dualarımızda bile Yüce 
Allah’tan bize iyilikler ver, 
yardım eyle diye devam-
lı yalvarıyoruz. Bu husus 
Kuranımız Bakara Suresi 
201. Ayetinde: “Ey Rab-
bimiz! Bize dünyada da 
iyilik ver, ahirette de iyilik 
ver. Bizi cehennem aza-
bından koru! “diye açık-
lanmıştır. Yüce Rab’den 
iyilik isteyen insan, diğer 
insanlara da iyilik yapmalı 
ve iyi davranmalıdır. Hz. 
Ali Efendimiz: “İnsanlara 
öyle iyi davranınız ki, düş-

manlarınız bile ölümünüze ağlasın” demiştir. Neynava ise 
iyilik konusunda: “Farklılığınız iyilik olsun. Çünkü kötü-
lerden çok var” diye söylemiştir. Mahatma Gandi’de: “Kö-
tülüğe iyilikle karşılık ver ilkesi, bana yolumu gösteren bir 
yaşam kuralı oldu” demektedir.

Hayatımızın her anı iyiliği hakim kılmak ve kötülüğü 
engellemek gayesi ve ideali içinde olmalıdır. Bu konuda 
Kuranımız Maide Suresi 2. Ayetinde “İyiliği emretmek ve 
fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın, 
günah islemek ve düşmanlık yapmakta yardımlaşmayın. 
Allah’tan korkun, çünkü Allah’ın azabı çok şiddetlidir” 
diye ifade edilmektedir. Hz. Peygamber ise bu konu ile il-
gili olarak: “Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin 
ederim ki, ya iyiliği emreder, kötülükten men edersiniz, 
yahut Allahu Teala size azap gönderir. Sonra Allah’a yal-
varırsınız, lakin duanız kabul edilmez” diye söylemiştir. 
Hz. Ebubekir de: “Olgun insan affetmeyi borç, iyilik etme-
yi farz olarak kabul eder” diye ifade etmiştir.

Gördüğümüz kötülükleri elimiz ve dilimiz ile düzelt-
meye çalışmalıyız. Kötülük yapanlara nasihat etmeli, 
yaptıkları kötülüğün, fenalığın zararını, çirkinliğini anlat-
malı ve ona engel olunmalıdır. Böyle yapılırsa kötüler ve 
kötülükler azalır, iyilikler yaygınlaşır. Hz. Ali Efendimiz 
de iyilik konusunda: “Sana kötülük yapanı, iyilik yaparak 
cezalandır” diye açıklamıştır. Bir Azeri atasözünde: “İyili-
ğe iyilik her kişinin işidir, kötülüğe iyilik er kişinin işidir” 
diye söylenmiş, B. Paskal da “Fenalık etmek kolaydır. Bin 
türlüsü vardır, ama hüner; iyilik edebilmenin yolunu bul-
maktadır” diye ifade etmiştir. Lao Tzu da: “Kötülüğü ada-

Yapılan iyilikler her zaman 
kötülükleri ortadan kaldırır. 
Elimizle, dilimizle ve kalbimizle 
kötülüğü engellemek için 
uğraşmalıyız. Hayatımızda 
bunu devamlı tatbik etmeli ve 
yaşamalıyız. Kötülükler hem 
kötülük edeni, hem de kötülüğe 
maruz kalanı perişan eder. İnsan 
kalbinden gelen iyiliğe uyarsa, 
hayra ve sevaba yönelmiş olur.
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letle, iyiliği iyilikle karşıla” diye söylemiştir. Buddha da 
bu konuyu: “Öfkeyi sükunetle, kötülüğü iyilikle, cimriliği 
cömertlikle ve yalanı gerçekle yenin” diye açıklamıştır.

Özellikle yoksul ve yetimlere, yaşlı ve hastalara, kim-
sesizlere, anne, baba ve büyüklerimize, komşularımıza iyi-
lik etmek suretiyle yapılan yardımseverlik Yüce Allah ka-
tında büyük sevap ve mükafat olarak karşılığını bulacaktır. 
Yapılan iyiliğe sevgi ve dua ile katılınırsa büyük huzur 
yaşanır. Kur’an’ımız Asr Suresi 103. Ayetinde iyilik eden-
ler için: “Asra yemin olsun ki, bütün insanlar hüsrandadır. 
Ancak, iman edip iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı ve 
sabrı tavsiye edenler müstesnadır” diye buyrulmaktadır. 
Hz. Peygamberimiz de: “Arkadaşın en iyisi arkadaşına, 
komşunun en iyisi ise komşusuna iyilik edendir “ diye 
belirtmiştir. Muhammed bin Abdullah: “Bir insanın ger-
çek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir” diye 
söylemiştir. Aesopos bu konuda: “Ne kadar küçük olursa 
olsun, hiçbir iyilik boşa gitmez” diye ifade etmiştir.

İyilik; karşılık beklemeden vermek, bilgiyi ve gücü, 
malı paylaşmak, yorguna dayanak, mazluma garibe, fakir 
ve düşküne sığınak olmaktır. Yalnıza dost, yetime ve kim-
sesize sahip çıkmak; yedirip, giydirmek, yaşlının elinden 
tutmak, hastaları ve yaşlıları ziyaretle sevindirmek, ana 
ve babaya sevgi ve ilgi sunmak, dertli ve üzgün birileri-
ni teselli etmek, ağaç dikmek, aç hayvanları doyurmaktır. 
Komşunun hatırını sormak ve yol sorana yolu tarif etmek, 
taşıtlarda yaşlılara ve hamilelere yer vermek, başkalarını 
rahatsız etmemektir. Mahallemizi, cadde ve sokaklarımı-
zı, çarşı ve pazarımızı, bütün yaşadığımız çevremizi temiz 
tutmak, çöpü, kirliliği bulunduğu yerden kaldırmaktır. Ku-
ranımız Ali İmran Suresi 104. Ayetinde bu konu ile ilgili 
olarak Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “İçinizden, insanları 
hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak 
bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir” diye 
buyrulmuş, iyilik yapanların mükafat bulacağı belirtilmiş-
tir. Hz. Peygamberimiz de bu hususta: “Kardeşini güler 
yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa, hiç bir iyiliği hor gör-
me” diye açıklamıştır.

İnsan her defasında yaptığı iyilikle övünmemeli ve iyi-
liğini hatırlatmamalıdır. İyilik başa kakılmamalıdır. Düşü-
nür Chillon bu konuda: “Yaptığın iyiliği hatırlama, gör-
düğünü unutma” diye söylemiş, Charles Racine’de: “Başa 
kakılan iyilik, daima hakaret yerini tutar” demiştir. Neyzen 
Tevfik’de ibret dolu iyilikle ilgili sözünde: “İyi bak kabına 
olmasın dilek, boşuna taşırsın gider gündelik. Anında ol-
malı ettiğin iyilik, alem duysun diye inayet (iyilik) etme” 
diye söylemiştir.

Türk-İslam kültüründe hayır ve iyilik yapmak, asırlar-
dır devam etmiş ve yaşatılmıştır. Bu amaçla vakıflar kur-
muşlar, insanlara sığınak olmuşlardır. İyilik yapan vakıf-
lardan bazıları şunlardır.

Hastalara ilaç yapan vakıf, sokak hayvanlarına ekmek 
veren vakıf, hastalara evinde bakım hizmeti sunan vakıf, 
kızlara çeyiz hazırlayan vakıf, bulaşıcı hastalıkları tedavi 
vakfı, çeşme tamir ettiren vakıf, sıcak pide dağıtan vakıf, 
çocukları sünnet ettiren vakıf, çevre ve ormanı koruyan 
vakıf, güvercinhane yaptıran vakıf, parasızlıktan okuya-

mayan çocuklara eğitim veren vakıf, leylekleri koruyan 
vakıf, fakirler için kurban kesen vakıf, fakru zarurate dü-
şenlere yardım vakfı, yetim öğrencileri giydiren vakıf, şi-
fahane yaptıran vakıf, öksüz ve yetim çocukları barındıran 
vakıf, muhtaçlara aşevi vakfı, amalara hizmet eden vakıf, 
fakir bekarları evlendiren vakıf, yaşlı kadınlara ev tahsis 
eden vakıf gibi.

İslam’ın doğuşu ile İslam topraklarında da ırk, dil, din, 
renk, mezhep farkı gözetilmeden bütün insanlara, özel-
likle yoksul, düşkün, yetimlere ve muhtaç olan herkese, 
iyiliklerde bulunularak, Yüce Allah’ın rızasını kazanmak 
ve insanların dualarını almak için seferber olunmuştur. Bu 
uygulama Türk-İslam ülkelerinde de devam edip gelmiş, 
eskiye göre az da olsa halen yapılmaya çalışılmaktadır. Bu 
konu ile ilgili olarak Hacı Bektaş Veli Hazretleri: “Dili, 
dini, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir” demiştir. Düşünür 
Heine de: “Milletlerin gelenekleri başka başkadır, fakat 
iyilik her yerde birdir” demektedir.

Orta Asya’da toy ve şölenlerde başlayan fakir, yoksul 
ve kimsesizleri doyurma geleneği ve iyilik, yardımsever-
lik anlayışı, daha sonra Türk ve İslam devletlerinde fark-
lı şekillerde hizmete sokulmuş, Osmanlılar döneminde 
gelişmiş ve sayıları artmıştır Vakıflar, imarethaneler ve 
aşevleri, şifahaneler iyilik ve yardımseverlik anlayışı ile 
toplumsal hayatın düzene sokulmasında, halkın huzur ve 
rahatının, ihtiyacının sağlanmasında çok önemli görevler 
yapmışlardır. Ancak ecdadımızın aç kuş ve hayvanlara ka-
dar, iyilik ve yardımseverliğine yönelik ortaya koyduğu 
bize bırakılan bu miras ne yazık ki muhafaza edilememiş, 
rahmet dolu bu kutsal iyilik anlayışı ve ruhu yaşatılmamış-
tır. Atalarımızın asalet, adalet, insani ve vicdani anlayışını 
ortaya koyan kültür ve medeniyet fikrine ne yazık ki sahip 
çıkamamışız.

Hayatımızda ne kadar iyilikler var, iyiliklerimizde ne 
kadar varız ve bu iyilikler ne kadar kalpten, bunları iyi bil-
meli ve ona göre davranmalıyız. İyiliklerde sevgi vardır. 
Bu sevgi hem iyilik edeni mutlu eder, hem de iyilik göreni 
mutlu eder. İyilik insana ferahlık verir, öz güven verir ve 
moral kazandırır. İyilik ölümsüzdür, unutulmaz. Hz. Pey-
gamberimiz: “Kendisine iyilikte bulunan kimse, bu iyiliğe 
mukabelede bulunsun. İkram edecek bir şeyi yoksa iyilik 
yapana medihde (övgü) bulunsun. Çünkü övünce ona te-
şekkür etmiş olur” demiştir. 

Günümüzde ne yazık ki iyilik, insanların kalplerinde 
kötülük kadar yer bulamıyor. Kötülük, şer, bela, musibet, 
düşmanlık gün geçtikçe etrafımızı, dünyamızı kuşatıyor. 
İnsanlık her geçen gün adalet, merhamet, şefkat, sevgi 
saygı ve hoşgörü gibi yüce değerleri yitirmektedir. Ben-
lik, çıkar ve hesap içinde, kendini düşünen ve yaşayan bir 
haldedir.

Hacı Bektaş-ı Veli: “Daima iyiyi, güzeli, doğruyu, öğ-
renebilmek için okuyunuz, okutunuz” diye bize ders verici 
tavsiyesini söylemiştir. Yabancı düşünür H. Ward Beecher 
: “Her yardım, cennete doğru bir basamaktır” diye ne gü-
zel söylemiştir. Tolstoy ise: “Sadelik, iyilik ve doğruluk 
omayan yerde, büyüklük yoktur.’’ demiştir.
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Türk milletinin toplumsal karakteri üzerine bazı tezler 
geliştirip savunma yapabilmek mümkündür. Türkler ken-
di hayat alanları içinde kültür geçişlerini sınırsız yaşamış 
bir millettir. Tarihi süreçte siyasal, sosyal ve kültürel ha-
reketlerden olumsuz etkilenmişlerdir. Türk toplulukları 
sahip olduğu özellikler ve “kırmızı çizgiler” sayesinde bu 
olumsuzluklardan az hasarla kurtulmayı başarabilmişler-
dir. Kimi zaman atılımlar bile yapabilmiştir. Ve sonuçta 
millet olarak “Türk milli 
varlığını” günümüze kadar 
taşımaya muvaffak olmuş-
lardır. Şüphesiz en önemli 
“kırmızı çizgimiz” diğer 
medeniyetlerde de görül-
düğü gibi dilidir. Günü-
müzde “Türkçülük” olarak 
isimlendirilen bu hareketin 
beslendiği kaynak dil ve 
medeniyetimizi her yönüy-
le besleyen büyük kültür 
hazinemizdir.

Türkler tarih sahne-
sinde görüldüğü günden 
bu güne kadar yaşamış 
olduğu coğrafyalarda bü-
yük mücadeleler vermiş-
lerdir. Kimi zaman kendi 
soydaşları ile hâkimiyet 
mücadelesi yaparken kimi 
zaman da kültürel direniş 
destanları yazmıştır. Türk-
ler, İslamiyet’i kabulden 
önce Çin, Hint ve Antik 
Batı Medeniyetlerinin et-
kisi altında bir varlık sa-
vaşı verirken daha sonra 
bu savaş Arap kültürü ile 
devam etmiştir. Tarihi anıt 
kitabelerde var olma mü-
cadelemize ait bu uyarılar 
açıkça ifade edilmiştir. Bil-
ge Kağan mezar taşında, 
Kaşgarlı Mahmut, Ali Şir 
Nevai ve Hoca Ahmet Ye-
sevi eserlerinde, Melikşah 

devlet yönetiminde, Karamanoğlu Mehmet Bey fermanın-
da, Yunus Emre şiirlerinde, Ahi Evran ocak felsefesinde…
ve Mustafa Kemal Atatürk kurduğu devletin temelinde hep 
bu gerçekle hareket etmişlerdir. Mavi gök çökmedikçe, 
yağız yer yarılmadıkça Türkün ili ve töresi böyle bozul-
mamıştır. Hatta XV. Yüzyılda Süleyman Çelebi’nin Hz. 
Peygamber’in doğumunu anlatan Mevlid-i Şerifi, Türkçe-
nin camilere girebilmesi için Arapça ve Farsçaya karşı bu 

manada yapılan bir hareket 
olarak görülmelidir.

İbadet dilinin Türkçe-
leştirilmesi yanlış anlaşı-
lan bir kavramdır. Türkçe 
ibadet şekil, kapsam ve 
anlam yönüyle yeterince 
anlatılamamış, din simsar-
larına geniş eylem alanı 
sunmuştur. Bazı mezhep 
otoritelerince ibadetin her 
dil ile yapılabileceği gö-
rüşüne rağmen Türkiye’de 
namaz resmi olarak hiçbir 
dönemde Türkçe kılınma-
mıştır. Türkçe namaz gi-
rişimlerine de toplumsal 
hassasiyetler nedeniyle 
izin verilmemiştir. Ama 
algı olarak sanki Türkçe 
namaz kılınmış gibi akset-
tirilmektedir.

Hutbe ve ezan konusu 
bir ibadet ve ibadete çağrı 
olmanın ötesinde aslında 
dini ve siyasi otoritenin 
ilanıdır. Hâkimiyetler el 
değiştirdiğinde hutbeler 
de değişerek siyasi otori-
teler isim isim sayılır. Os-
manlı döneminde padişah 
isimlerinin önüne “Gazi, 
Han, Sultan” gibi sıfatlar 
eklenmiştir. Türkçe ibadet 
tartışmalarına konu olan 
hutbeler günümüzde her 
hafta Diyanet İşleri Baş-

Seyit Ali ERGEÇ Türkçe Ezan

Cumhuriyet kurulunca, 
imparatorluk döneminde 
yapılan yanlışlara bir önlem 
olarak Türk dili ve Türk 
tarihi merkezinde bazı 
projeler geliştirilmiştir. 
Türkçe ezan da bu 
projelerden birisidir.
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kanlığınca İngilizce bile hazırlanıp turizm bölgelerinde 
okutulmaktadır. Şafiilere göre Arapça bilmeyen kimseler 
istedikleri dilde ezan okuyabilirler. Ezanın Arapça dili 
dışında başka bir dil ile okunmasını caiz görmeyenlerce 
ezanın asıl metni konusundaki ihtilafı giderme konusun-
daki sessizlikleri dikkat çekmektedir. Ezan duyulduğunda 
o bölgenin İslam beldesi olduğunu sembolize eder. Ezan 
bir tebliğ ve irşat metnidir. Yalın anlamı ile ezan Maide 
Suresinin 58. Ayetine göre namaza çağrıdır.

Tarihte ezan ve hutbenin şekli konusunda farklılıklar 
yaşanmıştır ve halen 
bir birliktelik yoktur. 
Şii ve Sünnilerin oku-
dukları ezanın söz ve 
okuma makamları fark-
lıdır. Sünniler sabah 
ezanını “Essalatühay-
rün minennevm” diye 
okurken Şii dünyası 
“Essalatühayrül amel” 
diye okumaktadır. Ay-
rıca Şiiler “Eşhedüen-
neAliyyen veliyullah” 
veya EşhedüenneAliy-
yenhuccetullah” diye “Hayyealassalah” tan önce söyle-
mektedirler. Ezanın şekli ve tarihi gelişimi konusundaki 
ihtilaflar halen devam etmektedir. Büyük Selçuklu Sultanı 
Tuğrul Bey’in Sünni hilafet merkezi Bağdat bölgesinden 
ayrılmasından sonra Eşi Altuncan Hatun’u halifeyi koru-
mak için burada bırakmıştı. Altuncan Hatun, Tuğrul Beyin 
Hamedan’da İbrahim Yinal’a yenilmesi önlemek için ona 
yardım amacıyla Bağdat’tan ayrılınca komutan Aslan Be-
sasiri Bağdat’ı bir yıl süreyle işgal edip şii ezanı okutmuş 
ve Fatımi Devleti adına hutbe irat ettirmişti. Tuğrul Bey 
bir yıl sonra tekrar Bağdat’a gelmiş, halifeyi esaretten kur-
tarmış ve Sünni ezanın okutulmasını sağlamıştı.

Cumhuriyet kurulunca, imparatorluk döneminde ya-
pılan yanlışlara bir önlem olarak Türk dili ve Türk tarihi 
merkezinde bazı projeler geliştirilmiştir. Türkçe ezan da 

bu projelerden birisidir. Ezanın Türkçe okunması Diyanet 
İşleri Başkanlığının bir genelgesi ile uygula alanı bulur-
ken, 1941 yılında Diyanet İşleri Reisi Rıfat Börekçi Hoca-
nın vefatından sonra Arapça ezan yasağı kanun kapsamına 
alınmıştır. Bu dönemde hoş olmayan uygulamalar yaşan-
mış acılar çekilmiştir. Mareşal Fevzi Çakmak’ın cenaze 
töreninde yaşanılanlar ise asla tasvip edilemez.1950’li yıl-
ların seçim vaatlerine konu olan Türkçe ezan, 17 Haziran 
1950 den sonra tekrar Arapça olarak okunmaya başlamış-
tır. Yapılan tartışmalarda görüleceği üzere ezanın Arap-

ça okunmasına temel 
dayanak olarak “laik 
devlet” gerekçe göste-
rilmiştir. Esasen Türk-
çe ezan okunmasını 
engelleyen bir kanuni 
düzenleme olmaması-
na rağmen toplumsal 
tepki ve siyasi kon-
jonktür gereği günde-
me gelmemiştir. An-
cak tartışması sürekli 
gündemde tutulmuştur. 
Ezanın dilinin Arapça 

olmasını önemsiz göstermek için “Ezan-ı Muhammedi” 
olarak ifade edilmiştir. Dönemin geliştirdiği bir diğer söy-
lem ise “ezan din dilinde okunmalıdır” olmuştur.

Türkçe ezanı uygulayanların amacı İslam’ın sembolü-
nü değiştirmek olmadığı gibi, Türkçe ezan muhaliflerinin 
yaşananları kaşımalarındaki amaç da gerçekte din hassasi-
yeti değildir. 28 Şubat sürecinde “merkezi ezan” uygula-
masını protesto edenlerin bugün bu taleplerinden uzaklaş-
mış olmaları bu iddianın açık bir delilidir. Bizler Arapça 
ezan karşıtı olmamakla birlikte gerçekte şunu açıkça ifade 
etmekteyiz; Batı destekli Arap hayranları Türk dili, tarihi, 
medeniyeti ve halkı üzerindeki asimilasyon projelerinden 
vazgeçtikleri zaman bu dil, bu din, bu vatan, bu halk ve bu 
coğrafya rahat yüzü görecektir.

Türkçe ezanı uygulayanların amacı 
İslam’ın sembolünü değiştirmek 
olmadığı gibi, Türkçe ezan muhaliflerinin 
yaşananları kaşımalarındaki amaç 
da gerçekte din hassasiyeti değildir. 
28 Şubat sürecinde “merkezi ezan” 
uygulamasını protesto edenlerin bugün 
bu taleplerinden uzaklaşmış olmaları bu 
iddianın açık bir delilidir.
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Cumhuriyetin ilanının yıldönümünü kutluyoruz. Yü-
züncü yılına yaklaşmanın heyecanı içindeyiz. Her alanda 
özlenen hedeflere 2023’te ulaşılmış olması ortak dileği-
miz.

“Cumhuriyet”, halk idaresi anlamına gelen Arapça bir 
kavram olmakla birlikte, Türkçeleştirildi. Arap ülkelerinde 
bu şekliyle kullanılmamaktadır.

Batıda “res publica”, “republic” şeklinde ifade edilen 
Cumhuriyet, demokrasinin uygulama biçimlerinden birisi 
olarak, milli devletlerin tercih ettiği bir hükümet ve devlet 
şeklinin adıdır.

Meşruti monarşiler kral ya da padişahın iktidarına halkı 
ortak ederken; Cumhuriyet, mutlak otoriteyi tümden kaldı-
rarak, egemenliği tümden millete veren bir yönetim şekli 
olmuştur.

Atatürk’ün Cumhuriyet anlayışı Fransız Devrimi’nin 
etkilerini taşımaktadır. Bu devrimle egemenlik yalnız hal-
ka verilmekte, paylaşılmaz, devredilmez bir niteliğe sahip-
ti. Atatürk, meşruti yönetimin yıkılarak, yerine demokratik 

temellere dayanan, evrensel nitelikte bir yönetimin kurul-
masını öngörmüştür.

Türk demokrasisi Fransız ihtilalinin açtığı yolu takip 
ederken, kendisine has seçici bir vasıfla gelişme göster-
miştir.

Cumhuriyet’in Türkiye’de var olması Atatürk’ün özel 
çabası ve zamanlamasının bir sonucudur. Batıdaki siyasal 
gelişmeleri yakından inceleyerek milletimize en layık yö-
netimi getirme heyecanının, bilincinin eseri olmuştur.

Fransa’da ihtilal günü, meclis girişinde asılı olan “Fran-
sız Kralının Meclisi” levhası indirilerek, yerine “Fransız 
Milletinin Meclisi” sözü asılmıştır. Osmanlı meclisinde ri-
yaset makamı üzerinde “Padişahım Çok Yaşa” sözü asılıy-
ken; TBMM’de “Hakimiyet Milletindir” şeklini almıştır.

31 Mart Ayaklanmasını bastırmak üzere İstanbul’a ge-
len Hareket Ordusu subayları Sultan Ahmet Meydanı’nda 
“Republic!” diye bağırırlarken aralarında Mustafa Kemal 
de vardı.

Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Müfettişliği kararna-
mesi son imza aşamasında Padişah M. Vahdettin’in önüne 
geldiğinde, isminin yanında silik şekilde şu not yer alıyor-
du: “Cumhuriyetçi olduğu söyleniyor. Dikkat edilmeli”.

Vahdettin, yakından tanıma fırsatı bulduğu, askeri sici-
lini bildiği Mustafa Kemal Paşa için tereddüt geçirmedi ve 
kararnameyi onayladı.

Atatürk, Erzurum Kongresi döneminde, 20 Temmuz 
1919 günü Mazhar Müfit Bey’e (Kansu) şu sözlerini not 
ettirmişti: “Açıkça söyleyeyim, hükümet şekli, zamanı ge-
lince Cumhuriyet olacaktır.”

Atatürk Cumhuriyetten bahsetmeden, milli egemenlik 
esasları çerçevesinde, her an cumhuriyete doğru yürüye-
cek şekilde süreçleri yürütmüştür.

29 Ekim 1923 günü 1921 Anayasası’nın 1. Maddesi so-

Cumhuriyet’in 
100. Yılına Doğru…

“Ey yükselen yeni 
nesil! Gelecek sizindir. 
Cumhuriyeti biz kurduk, 
onu yüceltecek ve devam 
ettirecek sizsiniz.”

Ahmet Necip GÜNAYDIN
necipgunaydin@gmail.com
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nuna “Türkiye Devleti’nin hükümet şekli Cumhuriyettir” 
sözü eklenmiştir. Diğer bazı maddelerde TBMM, Bakanlar 
Kurulu, Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile ilgili hususlara 
yer verilmiştir. Ayrıca 2.Madde’ye “Devletin resmi dilinin 
Türkçe olduğu” eklenmiştir. (Çok uluslu Osmanlı Devleti 
anayasası olan Kanun-i Esasi’nin 18. Maddesinde de dev-
letin resmi dilinin Türkçe olduğu açıkça ifade edilmiştir.)

Cumhuriyet’in ilanı ile ‘Meclis Hükümet Sistemi’nden, 
‘Kabine Sistemi’ne geçilmiş; Türkiye Devleti’nin adı Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti; TBMM Hükümeti’nin adı da 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olmuştur.

Cumhuriyet bir döneme adını verdi. Çağdaş, laik ve 
millî yapısı ile modern Türkiye’nin oluşmasını ve tüm ye-
niliklerin hayata geçirilmesini sağladı.

Atatürk 1933’te: “Cumhuriyet rejimi demek, demokra-
si ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk. O on 
yaşını doldururken, demokrasinin bütün icaplarını sırası 
geldikçe yürürlüğe koymalıdır.” diyordu.

Türkiye’yi yakından tanıyan Arnold Toynbee, 1926 
yılında yazdığı “Türkiye- Bir Devletin Doğuşu” isimli 
kitabında, Türkiye’de Cumhuriyetin ilanı üzerine düşün-
celerini anlatırken şu ifadeleri kullanır: “Bir ulus, yalnız 
eski şeylere yeni adlar takmakla, düşünce biçimini değiş-
tiremez ve kendini yüzyıllardan beri süren geleneklerden 
kurtaramazdı. Bir söz vardır: ‘Pars beneklerini, Habeş de-
risini değiştiremez’ derler. Eski krallık yönetimi de bir gün 
içinde Cumhuriyete dönüştürülemez.”

Toynbee’nin şu ifadesi de dikkat çekici: “Türkiye’de 
Cumhuriyetin gelişi bir halk hareketi ve demokratik geliş-
menin tabii bir ürünü değildir. Bunun nedeni halkın politik 
alanda eğitilmemiş olmasıdır.”

Ülkemizde Cumhuriyet ve Demokrasi ne kadar içsel-
leştirilmiş, ne kadar yol kat edilmiştir. Zaman Toynbee’yi 
haklı çıkarmış mıdır?

Batıdaki siyasal aşamaları gecikmeli yaşayabildik. İs-
lam dünyasında Cumhuriyeti ilk benimseyen ülke olma 
ayrıcalığına sahibiz. Sahip olduğumuz kurumları ve de-
neyimleri çok önemsiyoruz. Demokrasi yolunda elbette 
eksiklerimiz var. Unutmamalıyız ki demokratik talepler, 
toplumun ekonomik ve eğitim düzeyi ile orantılı olarak 
gelişiyor.

Türkiye, 1945’te yasal olarak çok partili hayata geç-
ti. 1923’ten 1945’e kadar yaşanan iç ve dış sorunları da 
dikkate alırsak, Cumhuriyet şeklini Demokrasi ile buluş-
turmakta geç kalınmadığını söyleyebiliriz. Fransa’da dahi 
büyük kesintilerin yaşandığı, farklı dönemlerden geçildiği 
de tarihi bir gerçektir.

Atatürk: “Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. 
Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve devam etti-
recek sizsiniz” derken; Demokrasiyi “yükselen bir deniz” 
olarak nitelendirerek bizlere hedef olarak göstermiştir.

Demokraside birden fazla şey arasında seçim yapılır, 
seçilenler belli bir süre için görevlendirilir ve denetlenir. 
Muhalefet ve hür basın demokrasinin vazgeçilmezleridir. 
Hukuk devleti olmak ise modern ve gelişmiş bir devlet ol-

manın gereğidir.
Atatürk’ün “Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma” 

hedefine ulaşmamız dileğiyle…
“Türk milletinin karakter ve âdetlerine en uygun olan 

yönetim, Cumhuriyet yönetimidir.”
“Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en 

büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü 
olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.”

“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. 
Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır.”

***
Atatürk’ü Anarken, 
Anlamaya Çalışmak…

Atatürk; Türk Bayrağı, Türk İstiklal 
Marşı gibi ortak değerimizdir.

Atatürk için sıfatlar kullanmaya kalemler yetmez. Ay-
rıca övgüye ihtiyacı da yoktur. Dünyanın hakkını teslim 
ettiği bu büyük insan, Türk milletinin son büyük devlet 
adamı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olarak yürek-
lerdeki yerini almıştır. Vefatının üzerinden 79 yıl geçmesi-
ne rağmen her geçen yıl kendisine olan hayranlık, sevgi ve 
minnet duygularımız katlayarak artıyor.

Atatürk hiçbir siyasal hareketin, kuruluşun politik ara-
cı değildir. O’nu bir kuruma mâl ederseniz küçültürsünüz. 
Atatürk Türk Bayrağı, Türk İstiklal Marşı gibi ortak değe-
rimizdir.

Türkiye’nin iç ve dış sorunları karşısında millî birlik 
ve beraberlik çağrıları yapılırken, tüm siyasal grupların 
Atatürk’ten söz etmesi, herkesi birleştiren ortak sembol 
olarak nitelemesi sevindirici bir yaklaşım olmuştur.

Çok uluslu, dinli, kültürlü bir imparatorluğun külleri 
üzerinde millî bir Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kurmayı başaran Atatürk, Meşruti Monarşi’den Cumhuri-
yete geçişimizin mimarı olmuştur.

Göktürklerden on dört asır sonra Türk adıyla anılan bir 
devlet kuran Atatürk, hanedanlar devrini kapatmıştır.

Kurtuluş Savaşı sonrası Ankara’da “Şimdi bizi çok 
daha büyük, çok daha önemli bir savaş bekliyor. Bu sa-
vaş, cehaletle ve yoksullukla yapacağımız savaştır” diyor-
du. Zora talip oldu. Elde sermaye ve yetişmiş insan yoktu. 
Milli kaynakların dibi kazınarak, fedakârlıkla en acil ihti-
yaçlar karşılandı. Modern Türkiye’nin temelleri atıldı.

10. Yıl Nutku’nda: “Az zamanda çok ve büyük işler 
yaptık. Bu işlerin en büyüğü temeli Türk kahramanlığı ve 
yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir” di-
yerek devletini hangi temeller üzerine kurduğunu açıkça 
ifade etmiştir.
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20. yüzyılın başında bir lider çıktı ve halkına “Ben size 
rehber olarak aklı ve bilimi miras olarak bırakıyorum” 
dedi. Eğitimde, yönetimde, yasal düzenlemeler, bilim ve 
teknolojide aklı ve bilimi rehber edinmemizin önünü açtı.

Kendi beynimizle ve analitik düşünmeyi; azimli, ka-
rarlı, disiplinli ve çalışkan olmayı; karakter sahibi olmayı, 
vatan ve millet sevgisini ondan öğrendik. O, bir başöğret-
mendi.

İzmir’de kendisine karşı bir suikast girişimi sonrası 
halka seslenirken: Naçiz vücudunun bir gün toprak ola-
cağını, yani fânî olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin ise 
sonsuza kadar yaşayacağını haykırdı.

Kur’an’ın Türkçe anlamını ve ayrıntılı açıklamasını 
devrin en büyük âlimi olan Elmalılı Hamdi Yazır’a yaz-
dırdı. On bin adet basılarak, din görevlilerine ve ilgililere 
dağıtımını sağladı. Sahih-i Buhari’yi Arapçadan Türkçeye 
çevirterek, halkın anlamasını sağladı. Kurduğu Diyanet İş-
leri Başkanlığı ile halka din hizmetlerini aksatmadan sun-
mak istedi.

Hutbeleri Türkçeleştirerek halkın dinini anlamasının 
önünü açtı. Onun derdi hurafelerden dini arındırmak, di-
nin ana kaynaklarını Türkçeleştirerek anlaşılmasını sağla-
maktı.

Toplumu ölülerinden yardım istemek alışkanlıkların-
dan, hurafelerinden kurtararak, yalnız Allah’tan yardım is-

teyen ve yalnız Allah’a ibadet eden bir hâle getirmek iste-
di. Allah’tan yardım istemeden önce çalışmayı, üretmeyi, 
önlem almayı önceledi ve öğütledi.

Ulaşımdan yoksun olan, ilkel tarım yapan; düz damlı, 
çamur içinde, kanalizasyonsuz, eşme helalı yerleşimlerde 
yaşayan, sanayileşmeyi kaçırmış, eğitim seviyesi düşük, 
okur-yazarın parmakla gösterildiği, okullaşmanın dibe 
vurduğu, savaşlarda üretici ve eğitimli insanlarını kaybet-
miş bir toplumu ayağa kaldıran Atatürk, muasır milletler 
seviyesinin üstüne çıkmayı hedef göstermiştir.

On yıldır savaşan, yüzyıllardır geri bırakılmış bir mil-
leti barış dönemine sokarak, yaralarını sarmak, insanca 
yaşayabilecek bir toplum haline getirmek için kolları sı-
vadı, ülkeyi şantiyeye çevirdi. Doğuya, Kuzeye ve Güney 
Doğuya dönük yeni demiryolları yapılırken, yabancı şir-
ketlerin elinde olan demiryolu ve liman işletmelerini satın 
alınarak millileştirildi.

İmparatorluğun yozlaşmış ortamında millî kimliğinden 
uzaklaşmış olan Türk milletinin evlatlarına millî kültürünü 
hatırlatmak, milli bilinç kazandırmak için Türkçe ve Türk 
Tarihi konusunda kongreler düzenleyen, kurumlar oluştu-
ran Atatürk, Gençliğe Hitabe’yi yazarken Orhun abidele-
rinden esinlendi. “Milli kültürüne sahip çıkmayan millet-
ler başka milletlerin avı olur” dedi.

Milli, laik ve çağdaş esaslar üzerine oturttuğu devleti 
100 yılına yaklaşıyor. Ülkemiz, bu temeller üzerinde çok 
yol kat etti. Enerjimizi birbirimize karşı değil kalkınma 
yolunda harcayarak, içte birliğimizi sağlayarak ulaşılma-
yacak hedef yoktur.

Kısrak başı gibi Asya’dan Avrupa’ya uzanan, boğazla-
rıyla denizleri bağlayan, zengin kaynakları olan bu güzel 
ülkeyi layık olduğu hedeflere ulaştırmak hepimizin görevi. 
İşte o zaman aziz Atatürk’ümüzün ruhu şad olacaktır.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş ve kuruluşunda 
emeği olan herkes Türk’tür.”, “Ne mutlu Türküm diyene” 
diyerek, tercihini Türkiye’den yana kullanarak bu toprak-
ları vatan olarak kabul edip, bu ülkenin vatandaşı olmayı 
şeref sayan insanları bağrına basan Atatürk, Batıdan yayı-
lan ırkçı milliyetçilik yerine kültür milliyetçiliği duruşu ile 
kucaklayıcı ve birleştirici olmuştur.

Her geçen zaman seni bize daha iyi öğretiyor, hatırlatı-
yor. Büyük Atam, çağdaşın olan diktatör, katliamcı devlet 
adamları lanetle anılırken; yurtta ve dünyada saygıyla anı-
lıyorsun, örnek gösteriliyorsun. Yüreklerimizde bir bayrak 
gibi dalgalanıyorsun.

“Kısrak başı gibi Asya’dan Avrupa’ya 
uzanan, boğazlarıyla denizleri bağ-
layan, zengin kaynakları olan bu 

güzel ülkeyi layık olduğu hedeflere ulaş-
tırmak hepimizin görevi. İşte o zaman 
aziz Atatürk’ümüzün ruhu şad olacaktır.”
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Müslüman Türkler, elbette 1071 yılından itibaren 
Anadolu’yu iskân etmeye başlamışlardır ama Anado-
lu’ da daha önce de Türklerin bulunduğu tarihi kayıtlar 
ve son araştırmalarla iyice ortaya çıkmıştır. Anadolu’ya 
Türkler bilhassa Bizans (Doğu Roma) imparatorluğu dö-
neminde 5. Yüzyıldan 10. Yüzyıla kadar hem doğudan 
ve hem de batıdan gelmişlerdir. Doğudan gelenler Bi-
zans-Arap mücadeleleri esnasında İran üzerinden gelerek 
yerleşmişlerdir. Bunların bir kısmı da savaşlar sırasında 
Araplar tarafında iken Bizans’a esir düşüp Anadolu’ da 
kalanlardır. Batıdan gelenler ise yine Bizans tarafından 
kendilerine büyük sorunlar çıkaran Rumeli’deki (Balkan-
lar) daha önce Karadeniz’in kuzeyinden gelip yerleşmiş 
ve burada Bulgarlar gibi devlet kurmuş Türk boylarından 
Anadolu’ya sürülenler ve zorla iskan edilenlerdir. Balkan-
lardaki Peçenekler, Bulgarlar, değişik Oğuz grupları Bi-
zans hâkimiyeti altında yarı bağımsız yaşıyorlar, sık sık 
isyan ederek Bizans’ı tehdit ediyorlar ve hatta baş şehir 
İstanbul’u dahi ele geçirmeye teşebbüs ediyorlardı. Bu ha-
reketler yine Bizans ordusundaki Türk asıllı kumandanlar 
tarafından bastırılıyor ve büyük katliamlar (Peçenek katli-
amı gibi) uygulanıyordu. Bizans bunları her zaman tehlike 
olarak gördüğü için getirip boş Anadolu topraklarına iskân 
ediyor, Balkanlarda olduğu gibi bunların Hristiyanlaşması 
için (çünkü bu Türkler daha önce eski dinlerinde idi) bas-

kı uyguluyorlardı. Bizans bu konuda çok tahammülsüzdü 
ve aşırı baskıcı idi. Türkleri Hristiyanlaştırdıkları gibi Er-
menilerin dahi değişik mezhepte Hristiyan olmalarına ta-
hammül edemiyor, onları kendi mezhepleri olan Ortodoks 
mezhebine çevirebilmek için yüzyıllar boyu mücadeleden 
çekinmiyorlardı. Anadolu’da Hristiyanlaşan Türkler ancak 
dillerini ve kültürlerini unutmuyorlar, Türkçe konuşup, 
ibadetlerini (kiliselerde) Türkçe yapıp, eski Türk isim-
lerini kullanıyorlardı. Bunlara Anadolu anlamında Rum 
deniliyordu. Ermeniler arasında da çok miktarda Türk 
bulunuyordu ve onlar da Türkçe konuşup, Türkçe ibadet 
ediyordu.

Batıdan ve bilhassa doğudan gelen bu Türkler ilk 
zamanlar kendi eski ata dinlerinde idi. Bunlar yerleştiği 
bölgelere eski köylerinin, şehirlerinin, dağlarının, semt-
lerinin ismini veriyordu. İşte Kayseri’de bulunan Talas, 
Tavlusun(Tavansun), Mancusun, Muncusun, Dadasın, 
Sosun, Cırlavuk, Cırgalan gibi yer isimleri ile Ali dağı 
(Aladağ’dan değiştirilmiş olarak) gibi dağ isimleri yine 
Akçaköy(Akçakaya), Kiçiköy, Kiçikapı gibi köy ve semt 
isimleri onlar tarafından isim olarak konulmuştur. Sonra-
dan Hristiyan oldukları halde Sarıca, Timur, Kaya, Bul-
duk, Sinan gibi Türkçe isimler kullanıyorlardı.

Bunlar ilk zamanlarda eski Türk yazısını da biliyor-
lardı. Nitekim rahmetli ilim adamı tarihçi Servet Somun-

Mehmet ÇAYIRDAĞ

ANADOLU’YA
NE ZAMAN GELDİK?
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cuoğlu Anadolu’nun birçok kasaba ve köyü yakınındaki 
dağlarda kayalar üzerine Orhun-Göktürk harfleri ile yazıl-
mış eski Türkçe birçok yazıtları tespit etti ve resimledi. 
Denizli’nin, Ankara’nın, Ordu’nun, Hakkari’nin dağların-
da bulunan bu yazıtların metinleri de sonradan çözüldü ve 
bunların Gök Tanrı’ya hastalıklarına şifa bulmak için veya 
avlarının bereketli geçmesi için yakarış-
lar olduğu ortaya çıktı. Şimdi dağlarda 
dolaşırken kayalara böyle yazılar var mı 
diye dikkatlice bakmaktayım.

Bu Türkler Bizans’ın baskısı üzerine 
Hristiyan olduktan sonra bu defa Grek 
harfleri ile veya Ermeni harfleri ile Türk-
çe yazmaya başlamışlardır. Son zaman-
larda birçok kilise kitabesinin ve mezar 
taşının Rumca harflerle Türkçe yazılmış 
olduğu ortaya çıkmıştır. Yine müzelerde 
(Bu arada Kayseri Müzesinde) birçok 
kap-kacak üzerinde bulunan Ermenice 
yazıların Türkçe olduğu, Ermenice ya-
zıyı okuyanlara okutulduğunda anlaşıl-
maktadır.

İçlerinde çok miktarda Hristiyanlaş-
mış Türk bulunan bu iki cemaat maale-
sef siyasete kurban gittiler. Ermeniler 
Avrupa’da kurulan terör örgütlerine 
(Hınçak-Taşnak) kanarak, esasında on-
ların tehditleri ile Osmanlı’nın en sı-
kışık olduğu Birinci Dünya Savaşında 
Anadolu’nun bir çok yerinde ayaklan-
dılar ve bin yıldır dostça beraber ya-
şadıkları kendi ırkdaşı olan Türklere 
silah çektiler, isyana kalkıştılar, bir çok 
masum askerimizin ve vatandaşımızın 
kanına girdiler. Batı tarafından öyle 
şartlandırılmışlardı ki komşu kardeşle-
rine akla gelmedik işkenceler uyguladı-
lar. Devlet de bunları bir tedbir olarak 
Anadolu’dan çıkardı ve yine kendi top-
rağı olan Suriye’ye yerleştirdi. Bunlar 
daha sonra İstiklal Savaşında da yine 
akılları başlarına gelmedi, Anadolu’yu 
işgal etmeye kalkan İngilizlerin, Fran-
sızların piyonu olup yine Türk kardeş-
lerine silah çekerek katliamlar yaptılar. 
Bu arada aralarında bulunan birçok ma-
sum insan da kurunun içinde yaşların 
yandığı gibi yandı gitti.

Rumlara gelince daha fazla Türk 
unsuru olarak gözüken bu topluluk da 
İstiklal Savaşına kadar Müslüman-
Türk kardeşleri ile tam bir dost olarak 
gelmişlerdir. Bilhassa Orta Anadolu’ 
da Karamanlı denilen bu topluluk Milli 
Mücadelede Ermeniler ve İtilaf Devlet-
lerine karşı Türklerin yanında yerlerini 

almışlardır. Ancak İzmir ve Batı Anadolu’yu işgal eden 
ve buralarda katliamlar uygulayan Yunanlılar yanında bu 
bölge Rumları kandırılarak iş birliği yaptığı gibi kuzey 
Anadolu’ da Trabzon ve çevresindeki Rumlar da Pontus 
Devleti hayali ile ayaklanıp komşuları Türklerle silahlı 
mücadeleye girişmişlerdir. İstanbul’daki Rum Patrikhane-

si ise düşmanlarla iş birliğinde çıbanba-
şı oluyordu.

Bunlar arasında kendilerini Türk 
kabul eden Orta Anadolulu Rumlar 
başlarında Yozgatlı Papaz Eftim olduğu 
halde Atatürk’le irtibata geçerek İstan-
bul Patrikhanesine karşılık Kayseri’de 
kongre toplayarak Kayseri Türk Orto-
doks Patrikhanesini kurmuş, çıkardığı 
gazete ve yayınlarla  cemaati şuurlan-
dırıp İstanbul Patrikhanesi ile mücade-
leye girişmişti.

Ancak, İstiklal Savaşı kazanılınca 
Lozan Konferansında Batı Anadolu’da-
ki ve Karadeniz bölgesindeki Rumlarla 
birlikte biz Türk’üz diye haykıran Orta 
Anadolu Rumları da mübadeleye tabi 
tutulup Yunanistan’a ağıtlarla gönde-
rilmiştir. Mübadelenin Türk milleti için 
çok talihsiz bir neticesi de Yunanis-
tan’daki Türkiye’den giden Rumların 
iki üç misli Türk’ün Anadolu’ya geti-
rilmesi ve bu şekilde Yunanistan’ın bo-
şaltılması idi. Böylece Yunanistan bü-
yük bir tehlikeden kurtulmuştur. Eğer 
Türkler orada kalmış olsalardı bugün 
Yunanistan’ın yarısı Türk olacaktı. Yani 
bu şekilde bin sene sonra Balkanlardan 
bir Peçenek göçü daha gerçekleşmiştir.

“Son zaman-
larda birçok 
kilise kita-

besinin ve mezar 
taşının Rumca 
harflerle Türkçe 
yazılmış olduğu 
ortaya çıkmıştır. 
Yine müzelerde 
(Bu arada Kay-
seri Müzesinde) 
birçok kap-kacak 
üzerinde bulunan 
Ermenice yazıla-
rın Türkçe olduğu, 
Ermenice yazıyı 
okuyanlara oku-
tulduğunda anla-
şılmaktadır.”
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Şükrü Saraçoğlu 1887’ de Ödemiş’te doğdu. Baba-
sı Trabzon’un Akçaabat ilçesinden göç ederek Ödemiş’e 
yerleşen Saraç Mehmet Tevfik,  annesi ise ev hanımı Şe-
rife hanımdır. Ailesinin ilk çocuğudur. İlk ve ortaokulu 
Ödemiş’te okudu. Sonra İzmir İdadisini (lisesini) birinci-
likle bitirdi. 

İstanbul’da Mülkiye Mektebinde (Siyasal Bilimler 
Fak.) eğitimini sürdürdü. 1909 yılında bu okulu bitirerek 
İzmir valiliği maiyet memurluğuna atandı. İzmir Sultanisi 
matematik öğretmeni olarak 
göreve başladı. 

1914 yılında devlet bur-
su kazanan Saraçoğlu, 
Belçika’ya öğrenime gitti. 
Kısa bir süre sonra 1. Dün-
ya Savaşı patlayınca hemen 
İzmir’e döndü. 1915 Ma-
yıs’ında Cenevre Siyasi İlim-
ler Akademisinde okumak 
için İsviçre’ye gitti. Orada 
4 yıl kaldı. Bu fakülteyi çok 
iyi derece ile bitirdi. (1918) 
Mondros mütarekesinden 
sonra yakın arkadaşı Mahmut 
Esat Bozkurt ile birlikte Ce-
nevre Türk Yurdu Derneğine üye oldular. Avrupa kamu 
oyunda Mondros şartlarının olumsuzluğuna tepki yarat-
mak için uğraşılar vererek Osmanlı Devleti’nin haklarını 
savundular.

İzmir işgal edilince (15 Mayıs 1919) Mahmut Esat 
Bozkurt’la birlikte Türkiye’ye gideceğini öğrendiği bir 
İtalyan gemisine kaçak binerek yurda döndüler. 

Kuşadası, Aydın ve Nazilli yörelerinde kurulan 
Kuvva-yi Milliye hareketlerinin örgütlenmesinde çalıştı.

Ocak 1920’ de toplanan son Osmanlı Mebus an’ına 
İzmir milletvekili olarak seçildiyse de İstanbul’un İtilaf 
devletleri tarafından işgal edilmesi nedeniyle Meclis’e ka-
tılamadı.

Saraçoğlu üç ay kadar Ödemiş Belediye başkanlığı 
yaptıktan sonra 1923’te ikinci dönem İzmir milletvekili 
olarak TBMM’ ye girdi. Fethi Okyar hükümetinde Maa-
rif Vekilliği yapan Saraçoğlu 1926 ‘da Türk-Yunan Mü-
badele Komisyonunda Türk delegasyonuna başkanlık etti. 
1927 ile 1930 arasındaki İsmet İnönü hükümetinde Ma-
liye Bakanlığını üstlendi. Maliye bakanlığı sırasında T.C 
Merkez Bankası kuruldu. Lozan Antlaşması’nın getirdiği 
sınırlamaların bitmesinden sonra yeni gümrük tarifelerini 

uygulamaya koydu. Dış ticarette ‘’kota sistemini ‘’ getirdi. 
Ulusal ekonominin alt yapısını oluşturmak amacıyla yürü-
tülen bir dizi millileştirmede önemli rol oynadı. 

Bakanlıktan ayrıldıktan sonra Türk hükümeti adına 
ekonomik konularda temaslarda bulunmak üzere ABD’ye 
gönderildi. Dönüşünden sonra hazırladığı bir rapor Türk 
pamuk sanayisinin yeniden düzenlenmesine temel oluştur-
du. Saraçoğlu 1932 yılında Paris’te Osmanlı borçlarının 
ödenme görüşmelerini Türkiye adına yürüttü. 1933’te bir 

antlaşma imzaladı. Bu antlaş-
ma ile genç Cumhuriyet’in 
maliyesi bir soluk aldı. 1933-
1938 arasında İnönü ve Celal 
Bayar hükümetlerinde Adalet 
Bakanı olarak görev yaptı. 
Adalet Bakanlığı dönemin-
de genç Cumhuriyetin devlet 
organlarının kurumsallaşma-
sında emeği geçen Saraçoğlu 
bakanlığı sırasında avukatlık, 
hakimlik, icra iflas kanunları-
nı hazırlamış ve çıkartmış. İş 
esasına dayalı cezaevlerinin 
oluşmasını sağlamıştır. Ba-
rem ve emeklilik konuları da 

Saraçoğlu’nun zamanında oluşturulmuştur.
İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı döneminde siyasal 

yaşamının çok önemli görevlerine atandı. Bu görevlerden 
ilki 1938-1942 arası Celal Bayar ve Refik Saydam hükü-
metlerinde dışişleri bakanlığıdır. Bu görevi ve daha sonra 
geldiği başbakanlık görevinde, Türkiye’nin II. Dünya sa-
vaşı (1939- 1945) dışında tutulması politikasında önemli 
rol oynadı.

Cumhurbaşkanı olarak İsmet İnönü tarafından 9 Tem-
muz 1942 günü başbakanlığa atanarak hükümeti kurmakla 
görevlendirildi. 5 Ağustos 1942’ de hükümet programını 
okurken “Biz Türk’üz, Türkçüyüz ve daima Türkçü 
kalacağız. Bizim için Türkçülük bir kan (soy) mesele-
si olduğu kadar bir vicdan ve kültür meselesidir. Biz 
azalan veya azaltan Türkçü değil, çoğalan ve çoğaltan 
Türkçüyüz ve her vakit bu istikamette çalışacağız” 
dedi. Saraçoğlu, II. Dünya Savaşı döneminde yürüttüğü 
Türkiye’nin dış politikalarındaki başarısından dolayı ünlü 
Time dergisine kapak oldu. Saraçoğlu, M. Kemal Atatürk 
(1923- 1927) ve İsmet İnönü’den (1941) sonra Time kapa-
ğında yer alan üçüncü Türk’tür.

Saraçoğlu’nun Başbakanlığı döneminin ekonomik 
alanda beklide en fazla akılda kalan ve bugün bile tartışı-

“Biz Türk’üz, Türkçüyüz ve dai-
ma Türkçü kalacağız. Bizim için 
Türkçülük bir kan (soy) mesele-

si olduğu kadar bir vicdan ve kültür 

meselesidir. Biz azalan veya azaltan 

Türkçü değil, çoğalan ve çoğaltan 

Türkçüyüz ve her vakit bu istikamet-

te çalışacağız.”

Turan ZORLU
Şükrü Saraçoğlu
BİLET KUYRUĞUNDAKİ BAŞBAKAN
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lan girişimi, Kasım 1942 de çıkarılan Varlık Vergisi Kanu-
nu oldu. Servetlerin bir defaya mahsus vergilendirildiği ve 
vergisini ödemeyenlerin bedensel çalışmaya tabi tutuldu-
ğu bir uygulamanın özellikle azınlıklara yönelik bir baskı 
aracı gibi uygulandığı ileri sürüldü.

Türkiye, II. Dünya Savaşı’na 
girmemiş ama savaşın dünyaya 
getirdiği felaketten de kurtulama-
mıştır. Hitler ordularının işgaline 
uğramamak için sınırlarını 1 milyon 
askerle korumak durumunda kalan 
Türk ekonomisi perişan duruma 
düşmüş, bu kadar asker beslemek 
zorunluluğu devleti iflas ettirmiştir. 
Özellikle, Anadolu büyük bir sıkın-
tı içindedir ve ana gıda maddeleri 
karneye bağlanmıştır. O sıkıntılı 
günlerde İstanbul’da çok sayıda ka-
raborsacı ve savaş zengini türemişti. 
İşte bu sıkıntılı günlerde Başbakan 
Saraçoğlu harekete geçerek, varlığı 
olanlardan, ayrım yapmadan, bir 
defaya mahsus olmak üzere “Varlık 
Vergisi” alınmasını içeren kanunu 9 
Kasım 1942’ de Meclis’e sundu. Bu 
yasa, Meclis’te bulunan 350 millet-
vekilinin katıldığı oylamada oy bir-
liği ile kabul edildi.

Saraçoğlu Hükümetinin kabul ettiği ve uyguladığı bu 
Varlık Vergisi, Türkiye’ye özgü bir vergi değildir. Sava-
şın getirdiği ek giderleri karşılamak için; Almanya, Yuna-
nistan, Macaristan, Bulgaristan, İsviçre, ABD, Hollanda, 
Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde de bu türden vergiler 
uygulanmıştır.

O yıllarda İstanbul Ticaret Odası’nda kayıtlı işadam-
larının % 87’sinin gayri Müslim ve yabancılardan oluş-
ması, bu uygulamanın gayri Müslim ve azınlıklara yöne-
lik bir haksızlık olarak yorumlanmasına neden olmuştur. 
(Özellikle Cumhuriyet karşıtı olanlar ve bugün “Hepimiz 
Hırant’ız, Hepimiz  Ermeniyiz” diyen zihniyetin o günkü 
temsilcileri Saraçoğlu’nu ırkçılıkla suçlama çabasına gir-
mişlerdir.) 

Oysa kayıtlarda görüyoruz ki Türkler kendilerine ta-
hakkuk ettirilen vergilerin tamamına yakınını ödemişler-
dir.

Türkiye genelinde guruplara göre tahakkuk ve tahsilat 
miktarı:

Gruplar Tahakkuk
Toplam 
tahakkuk 
oranı

Tahsilat
Toplam 
tahsilat 
oranı

Grupların 
vergi
 ödeme 
oranı

Gayri müslüm 223.000.000 %52 166.000.000 %53 %74
Müslüman 122.000.000 %29 115.300.000 %36,5 %94
Yabancı 79.500.000 %19 33.000.000 %10,5 %41
TOPLAM 424.500.000 %100 314.500.000 %100

Varlık vergisi, Türkiye çapında 114.368 kişiye uygu-
landı. Toplam 314.500 TL. vergi toplandı. Bu paranın 
%70 i İstanbul’dandı. 1942 bütçesinin 394 milyon TL. 
olduğunu göz önüne alırsak toplanan para devlet bütçesi-
nin %80 ‘ini buluyordu. 

Saraçoğlu 1946 seçimlerinden sonra başbakanlığı Re-
cep Peker’e bıraktı (7 Ağustos 1946).  1Kasım 1948 ve 
22 Mayıs 1950 tarihleri arasında TBMM Başkanlığı yap-
tı. 1923- 1950 yılları arasında 27 yıl milletvekilliği yaptı. 
1950 seçimleriyle siyaseti sonlandırdı. Ancak vatan hiz-

metine devam etti. 
Şükrü Saraçoğlu 1934 ile 1950 

arasında 17 yıl Fenerbahçe Spor 
Kulübünün başkanlığını yapmıştır. 
22 Temmuz 1998 tarihinde alınan 
bir kararla kulüp stadyumunun adı ‘’ 
Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stad-
yumu’’ olarak değiştirilmiştir.

Bir gün Şükrü Saraçoğlu Nişan-
taşı’ndaki evinden çıkıp dolmuşa 
bindi, Kadıköy’e stadyuma doğ-
ru yola çıktı. Dolmuşta sıkışarak 
oturan bu kişi daha 5-6 yıl önce 
Türkiye’nin başbakanıydı. Stat çev-
resi çok kalabalıktı. Bilet almak için 
bilet kuyruğuna yaklaştı. Sıraya 
girip bilet alacaktı. İsteseydi eski 
başbakan ya da Fenerbahçe kulü-
bü onursal başkanı kimliğiyle şeref 
tribününe girip maçı rahatça izleye-
bilirdi. Sıraya girip bilet almak isti-
yordu. İşte bu sırada yanına yakla-

şan bir kişi Saraçoğlu’nu tanıdı, efendim diyerek saygıyla 
elini uzattı.

-Sayın Başkanım buyurun, buyurun ben size refakat 
edeyim.

Saraçoğlu, titreyen sesiyle
- Kimsiniz diyebildi.
- Efendim ben kulüpten Faruk Ilgaz (1974- 1976 dö-

neminde başkan oldu) Fenerbahçe kongre üyesiyim, sizi 
tanıyoruz.

Genç adam koluna girdi, şeref tribününe doğru yürü-
düler. Saraçoğlu alçak gönüllülükle şeref tribününde bir 
kenara oturdu, maçı izledi.

Acaba bugünün eski başbakanlarından, eski bakanla-
rından hatta eski kulüp başkanlarından bilet kuyruğuna 
girerek bilet alıp maça gitmeyi düşünebilecek var mıdır? 

Son yıllarında Parkinson hastalığı ile mücadele etti. 
Fransa’da yapılacak tedavisi, verilecek ödenek konusunda 
zamanın Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ ın isteksiz kal-
ması üzerine, İzmir Ticaret Mektebi’nden öğrencisi olan 
Başbakan Adnan Menderes’in araya girmesiyle çıkarıldı. 
Fransa’daki tedavisinin de bir sonuç vermemesi üzerine 
Türkiye’ye döndü.

1923-1942 arasında değişik hükümetlerde; Milli Eği-
tim, Maliye, Adalet ve Dışişleri bakanlıkları yapmış, 1942-
1946 arasında Türkiye Başbakanı olmuş, 1948-1950 ara-
sında TBMM Başkanlığın da bulunmuş bu büyük devlet 
adamı, arkadaşı Mahmut Esat Bozkurt’un “Devlet adam-
ları fakir ölmelidir” sözüne uyarcasına Nişantaşı’ndaki 
kira evinde 27 Aralık 1953 de 66 yaşında hayata gözlerini 
yummuştur. Zincirlikuyu mezarlığına defnedilmiştir.

Bugünkü devlet adamlarımızın Şükrü Saraçoğlu’nu 
örnek almalarını diliyorum.
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Bir önceki yazımızda 
21.yüzyılda artık kent yö-
netimlerinin yerel bazda 
sıradan bir belediyecilik 
anlayışıyla yönetileme-
yeceğinden bahsetmiştik. 
Dünyada yaşayan 7,7 mil-
yar insanın yaklaşık 4 mil-
yarının kentlerde yaşadığı, 
her gün 3 milyon insanın 
kentlere göç ettiğini, dünyadaki kaynakların %8’ini kent-
lerde yaşayanların tükettiğini belirtmiştik.

Bu sayıdaki yazımızın konusu,bir önceki yazımızın de-
vamı niteliğindedir.

Kent Yönetiminde Sürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilir kalkınma yalnızca yerel yönetimlerle sı-
nırlı olmayıp tüm sektörlerde olmalıdır. Her birey refahın 
peşinden koşmaktadır. Kentler ise bu refahın ulaşılabile-
ceği yegane yerlerdir. Bu husus, kent yönetimlerini daha 

önemli hale getirmektedir. Bi-
lindiği gibi refah aslında her 
kişiye göre değişen soyut bir 
kavramdır. Genellikle refah 
ve enerji iç içe geçmiştir. He-
men her ekonomik faaliyet bir 
enerji tüketim faaliyetidir. Do-
layısıyla refah bir enerji çıktı-
sı olarak ortaya çıkar. Ancak 
her enerji kullanımı yalnızca 

refah sağlamaz. Bunun yanında istenmeyen atıklar ve za-
rarlı gazları da atmosfere salarak hava ve çevre kirliliği 
gibi mahsurları da beraberinde getirir. Öyle ise insanoğlu 
refahı için enerji tüketmekten vazgeçemeyeceğine göre, 
kullandığı bu enerjinin zararlarını yok etmek için müca-
dele edecektir. Bugün artık bazı şehirlerdeki taşıtlarda ve 
ısıtmada kullandığımız hidrokarbon yakıt türlerinin alter-
natifi olan yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaz isek 
kentler yaşanmaz hale gelecektir. Yenilenebilir enerji he-
pimizin bildiği gibi geri dönüşümü olan güneş, rüzgar, su 
ve jeotermal enerjidir. Bu enerjiler genelde ısınma amaçlı 

Kentlerin 
Liderliği-II

Ahmet MUHTAROĞLU

“insanoğlu refahı için enerji 
tüketmekten vazgeçeme-
yeceğine göre, kullandığı 

bu enerjinin zararlarını yok et-
mek için mücadele edecektir.”
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kullanılmaktadır. Toplu taşım ve ulaşım araçları için ise 
egzoz gaz emisyonunu bertaraf edecek ve karbon içeren 
yakıtlara alternatif olarak elektrikli ve hidrojen yakıtlı top-
lu taşıma araçları kullanmak, ulusal bazda ise elektrikli 
otobüslerin biran önce devre alınması kaçınılmazdır.

 Elbette sürdürülebilir kalkınma yalnızca kentlerin çev-
resel kirliliği ve toplu taşıma ile sınırlı değildir. Sürdürüle-
bilir kalkınmayı çeşitli şekillerde tarif etmek mümkündür. 
En basit anlamda bir kent için sürdürülebilir kalkınma, 
günümüzde yaşayanların ihtiyaçlarını gelecek nesillerin 
ihtiyaçlarına halel getirmeden ve onları borçlandırmadan 
planlamak ve hayata geçirmektir. Bugünün ihtiyaçlarını 
karşılama adına dışarıdan alınan borç ile kalkınma veya 
yatırım yapma gelecek nesiller için hakkaniyetli değildir. 

Sürdürebilir kalkınma, özellikle büyükşehirlerin dışın-
da kaza ve beldeler için oldukça önemlidir. Bu beldelerin 
yaşam kalitelerinin giderek azalması ve geriye gitmesi bü-
yük kentlere göçü daha da arttırarak kentlerin yönetilmez 
hale gelmesine sebep olmaktadır.

Ayrıca, sürdürebilir kalkınma, yalnızca bir ekonomik 
faaliyet ve refah seviyesinin yükselmesinden ibaret değil-
dir. Her şehir ve büyük kentler hafızaları ile yaşarlar. Kal-
kınma ve gelişme adına kentlerin sosyolojik ve kültürel 
mazileri yok edilerek, adeta beton yığını haline getirilmek-
tedir. Tarihi dokular adete görmezlikten gelinmekte veya 
yok edilmektedir. Bu yolla şehirler kimliksiz ve estetiksiz 
bir hal almaktadır. 

Sürdürülebilir kalkınmanın bir başka tarif ve anlamı 
ise kentlerin mevcut yatırımları, ekonomik ve sosyal duru-
mu, yetişmiş insan gücü, kentin nüfusu, insanların kültü-

rel alışkanlıkları, örf ve adetlerinin kalkınma bileşkesidir. 
Toplumun her kesimi ile oluşturulan birliktelik ve ortak 
hedef, projenin gerçekleşmesinde ana unsurlar olmaktadır. 
Bu birlikteliğin sonunda toplumun tüm kesimleri kalkın-
manın meyvelerini eşit oranda paylaşırlar.

Sürdürebilir kalkınmada kentlerin mimari tasarımları 
oldukça önem arz eder. Sakin mekanlar, sıcak ortamlar 
oluşturmada iyi tasarlanmış kent mimarisinin rolü kaçı-
nılmazdır. Mimari tasarım kentsel alana kişilik veren halk 
için toplanma alanları oluşturur. Tarihi anıtlar, meydanlar, 
devlet binaları, parklar, tarihi kahvehaneler, okuma alanla-
rı, eğlence mekanları inşa edilmelidir. Bu yolla atıl alanları 
da değerlendirmiş oluruz. Kent sakinleri bu yaşama alan-
ları ile o şehre ait olmanın övgüsünü ve gururunu yaşarlar. 
Bu gurur hissi toplum için duygu yaratarak refah ve aidiyet 
hissini güçlü kılar. Şehirlerde kimlik birliktelikle oluşur. 

Ayrıca modern şehirciliğin olmazsa olmaz şartı yaya-
laştırmaktır. Son yıllarda bu yayalaştırma felsefesine inat 
oldukça uzak yerlere mesken binalarının inşası, gerek ula-
şım ve gerekse gaz emisyon değerini arttırarak yöneticileri 
bu problemleri bertaraf etmek adına önlem almaya zorla-
maktadır. İdeal kent,insanların evine ve işine yayagidebi-
leceği kenttir.

 Sürdürebilir kalkınmanın ve kentsel yaşamın son yıl-
larda (tabiri caizse) DNA’sını bozan bir başka zararlı unsur 
da küreselleşme olmuştur. Kentsel sermaye rant peşinde-
dir. Güzelim kentler küreselleşmenin tasallutundan kur-
tarılamamıştır. Şehirlerde hatta kazalarda yatay yerleşim 
alanları yerine dikey meskenler ve AVM’ ler oluşturulmuş, 
o kentin tarihi, kültürü, ekonomisi bozulmuş ve değişti-
rilmiştir. Hatta halkın sosyolojik olgusu değiştirilmek su-
retiyle sosyal bağları yok edilmiştir. Tarihi dokular zarar 
görmüştür. İşyeri sahipleri, çarşı ve pazar esnafı bu AVM 
olgusundan oldukça rahatsız olmuşlardır.

Kentlerde sürdürülebilir kalkınma bu bahsettiğim ko-
nulardan ibaret değildir. Sağlık, ulaşım, iş gücü oluşturma, 
gıda ve buna bağlı tüketim ve üretim konularının her biri 
ayrı yazı konusudur. Ulaşım, insanların ve malların şehrin 
bir yerinden bir başka yerine hareketidir. Siz bu hareketi 
sağlayamazsanız o kentin ekonomisi zarar görür. 

Üretim için ise özellikle gıdadan bahsetmemiz gerekir 
ve hayati önemdedir. Yeniden üretime dönüştürme plan-
ları yapılmalı, gençler buralarda değerlendirilmelidir. 
Gençliğin%36’sı ne eğitimde ne de istihdamdadır. Türkiye 
bu kesime kulak vermelidir. Enerji ile gıda fiyatları ara-
sında bir korelasyon vardır. Önümüzdeki dönemde gıda 
fiyatları enerjiye bağlı olarak daha da artacaktır. Özellikle 
kentler gıda konusunda tükettiklerini üretmek durumunda-
dırlar. 

 Büyük kentler göç açısından dolma ve taşma noktası-
na doğru hızla yol almaktadır. Geri dönüşler başlamadan 
köy ve kasabaları cazibe merkezi haline getirmek zorun-
dayız. 

“Sürdürebilir kalkınmada 
kentlerin mimari tasa-
rımları oldukça önem arz 

eder. Sakin mekanlar, sıcak or-
tamlar oluşturmada iyi tasar-
lanmış kent mimarisinin rolü 
kaçınılmazdır. Mimari tasarım 
kentsel alana kişilik veren halk 
için toplanma alanları oluştu-
rur. Tarihi anıtlar, meydanlar, 
devlet binaları, parklar, tarihi 
kahvehaneler, okuma alanları, 
eğlence mekanları inşa edilme-
lidir. Bu yolla atıl alanları da de-
ğerlendirmiş oluruz.”
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Oğuz Dede, yaşadığı çevrede hatırı sayılan, sözü dinle-
nen, yaşı 80’i aşmış bir ihtiyardır. Yaşına rağmen dinçtir. 
Beyaz sakalı, gür kaşları ve heybetli duruşuyla tarihin de-
rinliklerinden gelmiş gibidir. Türk tarihinin içinde yaşar. 
Konuşmalarında verdiği örnekler tarihtendir. Pek çok şehit 
vermiş bir sülalenin hayattaki en yaşlı mensubudur. Dede-
si Mehmet Çanakkale’de, oğlu Mehmet Kıbrıs’ta, torunu 
Mehmet de Dargeçit’te şehit olmuştur.

Oğuz Dede gençleri çok sever. Onları sanki torunu 
Mehmet’in yerine koymuştur. Gençler de Oğuz Dede’yi 
hem çok sever, hem de çok sayarlar. Ne zaman bunalsalar 
O’na koşar, sohbetiyle moral kazanır, canlanırlar. 

Yine bir gün sıkıntı sarmıştı hepsini. Orhan burnundan 
soluyor, çok sakin bilinen Selim bile birine çatmak için 
bahane arıyordu. Durumu kavrayan Ertuğrul, araya girdi:

İhmal ettik Dede’yi Laf çakıp didişmeden
Gidelim konuşalım. Atışıp tepişmeden
Sorun olan her şeyi Kavgaya girişmeden 
Dede’ye danışalım. Görüşüp anlaşalım.
“Olur” dediler. Yürüyüp Oğuz Dede’nin evine vardılar. 

Aygül Ana onları güler yüzle karşıladı. İçeri aldı.
Oğuz Dede odasında kitap okuyordu. Gençleri görünce 

ayağa kalktı. Her birinin elini sıktı, onlara yer gösterdi.
Dede’nin odasının bir yanı tamamen kitaplıktı. Oda-

nın iki yanında sedir vardı. Üzerleri el dokuması Yahyalı 
halısıyla örtülüydü. Karşı duvarda Atatürk’ün kalpaklı bir 
resmi bulunuyordu.

Gençler sedirlere halı yastıklara dayanıp oturdular. Sı-
kıntılarını bir bir anlattılar:

Ertuğrul, ABD’nin terör örgütüne tırlar dolusu silah 
verdiğini;

Orhan, Yunanistan’ın 18 adamızı işgal ettiğini;
Selim, Suriyeli sığınmacıların yaptıklarını;
Erdem, Atatürk’e yapılan saldırıları;
Onur,  iktidarın “Andımız” konusundaki tutumunu dile 

getirdi. Hiçbiri de kişisel derdini söylemedi. “Derdimiz, 
sıkıntımız budur,” “Vatandır.” Dediler.

Meğer Dede, gençlerden daha dertliymiş. Dedi:
Çok üzgünüm gençler bugün Yapılan şey bir rezalet
Camideydim, hutbede dün Yaptıransa tam cehalet
Bir Fatiha esirgendi Düşünürsek daha geniş
Adı hiç yok Atatürk’ün. Millete de bir ihanet

Diyaneti Gazi kurdu Kahraman’a saygısızlık
İşgalden kurtardı yurdu Hem günahtır, hem de yazık.
Olmasaydı ne olurdu? Saygı duyar tüm insanlık
Düşünmeli sayın hoca. Bilmeliydi sayın hoca.
Oğuz Dede, yapılmakta olan bütün yanlışlıkların bil-

gisizlik ve eğitimsizlikten doğduğunu anlattı. İslamiyet’in 
doğru anlaşılması için Atatürk’ün yaptığı hizmetlerden ör-
nekler verdi.

Gençler dikkat kesilmiş dinliyorlardı. Bir ara, Erdem, 
“Öyle insanlar var ki Oğuz Dede, yaptıklarını görünce 
insanlığımdan utanıyorum. Bu yüzden de bazı hayvanla-
rı daha çok seviyorum” deyiverdi. Sustu. Kaşları çatılan 
Oğuz Dede, sözlerine şöyle devam etti:

İnsan en şerefli varlıktır. Çevremizde gördüğümüz pek 
çok eşya alet, makine, araç insanoğlunun eseridir. Cep te-
lefonu, televizyon, uçak, denizaltı, atom ve nötron bom-
bası, tedavide kullandığımız ilaçlar… Saymakla bitireme-
yiz. Hepsi de insan aklının eseri… Ancak, insan, aklının, 
yüreğinin, ayrı ayrı görevi olan azalarının kıymetini bil-
meli; hayatına anlam katan iyilik ve doğruluk yolundan 
sapmamalı. Kuran-ı Kerim’in de belirttiği gibi, “ İnsan en 
güzel şekilde yaratılmıştır.” Ancak, varoluşunun nedenini 
kavrayamayıp kötü, çirkin, yanlış işler yaptığı zaman da 
“aşağıların en aşağısına indirilmiştir.” İnsanoğlunun irade 
gücü olduğuna göre insan tüm yaptıklarından sorumludur. 
Dolayısıyla, kendi irademizle yaptıklarımız sonucu, iyi in-
san veya kötü insan olmaktayız.

İnsanı hayvandan üstün kılan, ne kas gücü, ne dişleri, 
ne de gözleridir. Aslanın pençesi, kuşun kanadı var. Kuş 
uçuyor; insan uçamıyor ama insan da uçak diye bir şey 
icat etmiştir. Çünkü akıl diye büyük bir nimete sahiptir. 
Demek ki insanı hayvandan üstün yapan, dolayısıyla onu 
dünyanın hakimi yapan öncelikle aklıdır, sonra da diğer 
yetileridir.

Gençler! Tabii ki Erdem’e de hak veriyorum. İnsani 
niteliklerini, çeşitli nedenlerle kaybetmiş olanlar az de-
ğil. Ancak yine de ön yargılardan kaçınmak gerekir. Oğuz 
Dede, sözlerini şu dizelerle tamamladı:

Kitap der ki:”İnsan yüce.” Aklını hiç kullanmayan
Ne yazık ki bazen cüce Öğrenmeyen, okumayan
Baş vurursa kaba güce Haksızlığa aldırmayan
İnsanlıktan uzaklaşır İnsanlıktan uzaklaşır

 Mehmet PUSAT

Türküz, ebediyen Türk kalacağız  
OĞUZ DEDE ÖYKÜLERİ:
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Aygül Ana, çay getirdi, içtiler; pasta ve sarma yapmış, 
yediler. Bir yandan da sohbet devam ediyordu. Dayı Or-
han, “Dede’m benim de diyeceklerim var, eğer izin verir-
sen” dedi. Şu dizeleri söyledi:

Devlet malı yiyen domuz Çalar, çırpar utanmaz hiç
Sultana kul, halka yavuz Südü bozuk soysuz bir piç 
Hırsızlıkta eli çok uz Sormak bile, biraz gülünç
İnsan mıdır, hayvan mıdır? İnsan mıdır, hayvan mıdır?

Parsellemiş her tarafı Yazar ama adam değil
Alkışlanır her bir gafı Dil uzatır Türk’e gafil
Dalkavuk dolu her tarafı Apo adlı azgın katil
İnsan mıdır, hayvan mıdır? İnsan mıdır, hayvan mıdır?

Gülümseyerek ve beğenerek Dayı Orhan’ı dinlediler. 
“Diline, gönlüne sağlık; güzel dedin, doğru dedin; ber-
hudar ol” dediler. Bu iltifatlar Sarı Ertuğrul’u da hareke-
te geçirdi. “Dede’m benim de diyeceklerim var, eğer izin 
verirsen” dedi. Oğuz Dede’nin olurunu alır almaz gürledi:

Hayvanlardan daha indi Şeref, erdem Hak getire
İnsanlara sözüm şimdi Haysiyetten vermiş fire
Yezid denen mahluk kimdi? Zırnık vermez bir fakire
Bu canavar insan mıdır? Böyle biri insan mıdır?

Yoksullardan çalan çırpan Ona gıda: liman, gemi
Masumlara vuran tırpan Çaldıkları günlük yemi
Kandil’deki kara yılan Yalan çıktı her söylemi
Gerçekten de insan mıdır? Böyle biri insan mıdır?
Ertuğrul’a hayran kaldılar, onu el çırpıp alkışladılar. 

Oğuz Dede, “Aferin evlat, diline gönlüne sağlık, hoş de-
din, güzel söyledin, var ol” dedi.

Arkadaşlarını hayretle dinleyen Selim’e de bir cesaret 
geldi. “İzin ver Dede, ben de söyleyeyim” dedi. İzin aldı. 
Eski zaman destancılarına benziyordu. Bir kopuzu eksikti. 
Dizleri üzerine yükselerek alaycı bir eda ile ünledi:

Yalanlarla yürür oldu siyaset
Para yiyen kurum oldu Diyanet
Tarih ilmi Püsküllü’ ye emanet
Böyle gitmez, kabul etmem arkadaş!

Vatan, sanki arsaları, sattılar
Yasaları bir kenara attılar
Mülklerine yeni mülkler kattılar
Böyle gitmez, kabul etmem arkadaş!

Türklüğe ve Ata’ya kin, işleri
Vatanımı parçalamak, düşleri
Yoksul eti, üç öğünde aşları
Böyle gitmez, kabul etmem arkadaş!

Masallarla aldatırlar ümmeti
Bu yolla da hep artıyor serveti
Aşirete çevirdiler devleti
Böyle gitmez, kabul etmem arkadaş!

Herkes duygulanmıştı. “Yaşa, var ol Selim. Diline, 
gönlüne sağlık. Çok güzel söyledin” dediler. Oğuz Dede 
ayağa kalktı, beş genci de tebrik etti, pak alınlarından öptü, 
dua etti: Allah acınızı bana göstermesin, tuttuğunuzu altın 
etsin. Kutlu yolda yardımcınız Hazreti Allah olsun, dedi. 
Ardından şu dizeleri söyledi:

Yarılsa da zemin, çökse de sema
Türk’üz ebediyen Türk kalacağız
Arkadaşlar, sakın düşmeyin gama
Türk’üz ebediyen Türk kalacağız

Tarih öncesinden gelen milletiz
Yazıyı en evvel bulan milletiz
Vatanı uğruna ölen milletiz
Türk’üz ebediyen Türk kalacağız

Yüce tarihimi silemez kimse
Cevheri kanımdan alamaz kimse
Yarın ne yaparız bilemez kimse
Türk’üz ebediyen Türk kalacağız

Çalışkanız, fedakarız, uygarız
Bu dünyada her devirde biz varız
Engelleri aşacağız, aşarız
Türk’üz ebediyen Türk kalacağız

Türk, yenilmez, yenilmeyecek. Türk milletini tarihten 
silmek isteyenler her devirde yanıldılar, bugün de yanılı-
yorlar. Çünkü Bilge Kağan’dan beri akıp gelen milli bilinç 
ölmemiştir; Halkımızın bir bölümünde ve sizin gibi boz-
kurt yürekli gençlerde yaşamaktadır. Ülkü yolunda didiş-
meyin dost olun. Birbirinize köstek değil destek olun. Sizi 
bir umut olarak gören bu milletin umudunu söndürmeyin 
sakın, dedi.

Vakit ilerlemişti. Kalktılar. Oğuz Dede ve  Aygül 
Ana’nın ellerini öptüler. Vedalaştılar.

Sokağa çıktıklarında, artık rahatlamış ve üzerlerindeki 
sıkıntıyı atmışlardı. Ülkü yolu tüm berraklığıyla önlerinde 
uzanıyordu.
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“Devlete ait ne varsa 
satalım düşüncesinin 
“babalar gibi satarım’a” 

dönüşmesi uzun zaman al-
madı. Tekel, Petkim, Tüpraş, 
Erdemir, Sümerbank, Seka, 
Taksan, Türk Telekom… 
uzun listenin şimdilik en so-
nunda Şeker Fabrikaları var. 
Aralarında stratejik kuruluş-
ların da olduğu bu işletme-
lerin kimisi satıldıktan sonra 
kapandı.”

Özelleştirmelerin ne kadar önemli, acil ve faydalı 
olduğunu anlatan neoliberal iktisat öğretisinin medya, 
siyaset ve üniversiteler üzerinden topluma yedirilmesi 
zor olmadı. 12 Eylül askeri darbesi ile ihtiyaç duyulan 
“huzur” ortamı fazlasıyla sağlanmıştı. Türk milletinin 
ortak mülkiyeti olan kuruluşların satılmasına, yabancı-
laştırılmasına karşı toplumsal muhalefeti büyütecek po-
tansiyelde bir güç bırakılmadı. Pervasızca yapılan özel-
leştirmelere direnen bürokrasinin ve yüksek yargının 
tasfiyesi için gerekli yasal ve anayasal düzenlemeleri 
yaptılar. Sendikalar etkisizleştirildi. Küresel şirketlerin 
önündeki tüm engelleri kaldırmak ve uluslararası ser-
mayenin sınırsız tahakkümünü kurmak olan neoliberal 
politikaları uygulamayı, Türkiye’nin hakim siyasi par-
tileri büyük bir heyecanla kabul ettiler. 2000’li yılların 
başındaki ekonomik kriz, Kemal Derviş’in IMF’den 
kurtarıcı bir Mesih gibi göreve çağrılması… Turgut 
Özal ile başlayan sürecin hızlandırılması son 16 yılın 
tek başına iktidarının öncelikli 
politikasıydı. Neoliberalizmin 
en sadık partneri siyasal İslam-
cılar oldu.

Devlete ait ne varsa sata-
lım düşüncesinin “babalar gibi 
satarım’a” dönüşmesi uzun 
zaman almadı. Tekel, Petkim, 
Tüpraş, Erdemir, Sümerbank, 
Seka, Taksan, Türk Telekom… 
uzun listenin şimdilik en so-
nunda Şeker Fabrikaları var. 
Aralarında stratejik kuruluşla-
rın da olduğu bu işletmelerin 
kimisi satıldıktan sonra “ka-
pandı”. Bazılarının arazileri 
üzerine TOKİ konutları yapıl-
dı. Kimisi yabancıların eline 
geçti.1986-2002 döneminde 
toplam 8 milyar dolar özelleş-
tirme gerçekleştirildi. Son 16 
yılda ise 60 milyar doların üze-

rinde özelleştirme yapıldı.
Özelleştirmeleri değerlendiren Maliye Eski Bakanı-

nın “Özelleştirmede satıyorsun, satıyorsun bitmiyor. Bu 
kadar komünist bir ülkeymişiz. Komünizmin ağdalısıy-
mışız. Ulaştırma, çimento, kağıt, şeker, her şey devlete 
ait. Bir berber dükkânları kalmış özel teşebbüsün elin-
de” sözlerinin üzerinden on yıl geçmedi. Kağıtta bile 
yurtdışına bağımlı hale nasıl geldiğimizin “şaşkınlığını” 
yaşıyoruz.

Bu yazıda iki stratejik kuruluşumuzun özelleştirme 
serüveninin izini süreceğiz.

“Özelleştirme soygundur, kamu kaynaklarının yağ-
malanmasıdır” tezinin muazzam bir örneği olan Türk 
Telekom’un başına gelenler en hafif ifadeyle bir skan-
daldır.

Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi, on üç yıl önce 
kasasında 2 milyar dolar nakit para ve borçsuz bir şe-

kilde 6,5 milyar dolara 
Lübnanlı Hariri ailesinin 
ve Suudilerin ortak oldu-
ğu Oger Telekom’a satıl-
dı. Satış anlaşmasına göre 
2026 yılında Oger, şebeke 
ve teçhizatı kullanılabilir 
halde ve borçsuz bir şekil-
de Türk Telekom’u devle-
te iade edecekti.

“Şirket 2015 yılına 
kadar 14 milyar dolar kar 
etti. Ancak “temettü da-
ğıtımı” adı altında Türk 
Telekom’un içini boşalt-
maya başladı. Elde ettiği 
karın 12,6 milyar dolarını 
ortaklarına ödedi. Bunun 
7 milyar doları Hariri’nin 
şirketi Oger’e gitti. Özel-
leştirme bedeli olan 6,5 
milyarın sadece 2 milyar 
dolarını devlete ödedi. 

Ekonomi Balonunun Dinamosu: 
ÖZELLEŞTİRMELER

Oğuz KAYA
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Devlete ödemesi gereken kalan 4,5 milyar dolar bor-
cu için; İş Bankası, Garanti ve Akbank’tan kredi aldı. 
Bankalara olan kredileri ödemedi. Batık krediye dö-
nüştü. Bankalarımız ise batık kredilerini kurtarmak için 
Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ’yi kurarak 2018’in 
son ayında Türk Telekom’un yeni sahibi oldu. Özelleş-
tirme öncesi Türk Telekom’da istihdam edilen kişi sayı-
sı 60.000 iken 2017’de bu sayı 33.224’e geriledi. Türk 
Telekom özelleştirme öncesi Türkiye’nin en çok vergi 
ödeyen kurumlarından biriyken borç batağı içinde yü-
zen, içi boşaltılmış bir firmaya dönüştürüldü…”

“Şeker fabrikalarının, 2000 yılında kapsama, 2008 
yılında programa alınmasıyla başlayan özelleştirme 
sürecinin sonunda; 2018’de 14 şeker fabrikası satıldı.” 
Kamuoyunun haklı itirazları dikkate alınmadı. ABD’li 
küresel şirket Cargill’in başını çektiği nişasta bazlı şe-
ker lobisi istediğini aldı.

Cargill’in Türkiye’de 5 “NBŞ” firması bulunuyor. 
İhtiyaç olmamasına rağmen Bakanlar Kurulu kararıyla 
birçok kez kotaları artırıldı. Oysa nişasta bazlı şekerin 
kullanımıyla kanser, obezite ve şeker gibi hastalıklarda-
ki artışın önlenemeyeceğini bilen birçok ülkede nişasta 
bazlı şeker üretimine izin verilmiyor, ya da çok küçük 
kotalarla sınırlandırılıyor.

Şeker Fabrikaları gibi önceki satılan fabrikalara da 
halk olarak yeterince sahip çıkamadık. Oysa her fabrika 
bir kaledir. Ve milli sanayimizin ilk örnekleri olan bu iş-
letmelerin hepsi birer stratejik kurumdur. Alan firmaya 
5 yıl zorunlu işleteceksin deniliyor peki sonra ne ola-
cak? SEKA’ya TEKEL’e ne oldu?

Bu arada ilginç gelişmeler de oldu. Özelleştirmesi 
ihalesi yapılan üç şeker fabrikasına (Ilgın, Burdur, Yoz-
gat) en yüksek teklifi veren şirketler ihale şartnamesinde 
belirlenen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirme-
diler. Alıcı şirketlere tanınan birkaç defalık ek süreler-
de de ödeme yapılmadı. Nedenini bilmiyoruz. ikinci en 
yüksek teklifi veren şirketlere verilmesi gerekirken 25 
Aralık 2018’de satışın iptal edildiği bildirildi.

2000’li yılların başında oluşan dünyadaki para bol-
luğu, ucuzlayan krediler ve özelleştirme gelirlerinin 
sağladığı sahte bir “ekonomik başarı” hikayesini siyasi 
zafere dönüştürmekte zorlanmadılar. “Lale Devri” bitti. 
Betona dayalı ekonomik büyüme iflas etti. Ekonomik 
krizin ağır baskısı toplumun tüm kesimlerini eziyor. 
Halk siyasi iktidarın otoriterizmi ile geçim sıkıntısının 
baskısını birlikte yaşıyor. Türkiye’yi zor yıllar bekliyor.

Çare belli; demokratik bir hukuk devletine dönüşe-
cek koşulları oluşturmak. Denge ve denetleme meka-
nizmalarının kurumsallaşması, kuvvetler ayrılığı, yargı 
bağımsızlığı, güçlü bir Meclis, laik bir eğitim, özgür bir 
medya… Üreten ve tam bağımsız bir Türkiye ancak bu 
siyasi-kültürel zemin üzerinde yükselebilir.

MİLLET ŞARKISI 
Tevfik Fikret (1908)

Çiğnendi, yeter, varlığımız cehl ile kahre;
Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz.
Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare.
Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyiz biz.

Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol;
Ey hak, yaşa, ey sevgili millet, yaşa.. Var ol!

Gel kardeşim, annen sana muhtâc, ona koşmak..
Koşmak ona, kurtarmak o bî-bahtı vazîfen.
Karşında göğüs bağr açık ölgün, yatıyor bak;
Onsuz yaşamaktansa beraber ölüş ehven!

Her an o güzel sineyi hançerliyor eller;
İmdâdına koşmazsak eğer mahvı mukarrer.

Zulmün topu var, güllesi var, kal’ası varsa,
Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır;
Göz yumma güneşten, ne kadar nûru kararsa
Sönmez ebedî, her gecenin gündüzü vardır.

Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol!
Ey hak, yaşa, ey sevgili millet, yaşa.. Var ol!

Vaktiyle baban kimseye minnet mi ederdi?
Yok, kalmadı, hâşâ sana zillet pederinden
Dünyâda şereftir yaşatan milleti, ferdi;
Silkin, şu mezellet tozu uçsun üzerinden.

İnsanlığı pâ-mâl eden alçaklığı yık, ez;
Billâh yaşamak yerde sürüklenmeye değmez.

Haksızlığın envâını gördük.. Bu mu kaanun?
En gamlı sefâletlere düştük.. Bu mu devlet?
Devletse de, kanunsa da, artık yeter olsun;
Artık yeter olsun bu denî zulm-ü cehâlet..

Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol,
Ey hak, yaşa, ey sevgili millet, yaşa.. Var ol!

Mukarrer : kararlaştırılmış, hakkında karar verilmiş
Zillet : alçaklık
Mezellet : horluk, hakirlik
Pâ-mâl : ayak altında kalmış, çiğnenmiş

Gençlik Dergisi32



Temeli Kurtuluş Savaşına dayanan Türkiye Cumhuri-
yeti, her alanda çok önemli dönüşümlerin ve gelişimlerin 
olduğu bir süreçtir. Gerek cumhuriyete gidilen yol, gerek-
se de cumhuriyet sonrasında gerçekleşen olaylar, cumhuri-
yet dönemi kazanımlarının mucizevî kazanımlar olduğunu 
göstermektedir.

Osmanlı Devle-
tinin yüzyıllara va-
ran açlık, sefalet, sa-
vaş ve yıkım dönemi 
Anadolu’nun işgali 
ile sonlanmıştı. Av-
rupa karşısında iyice 
güç kaybeden Osmanlı 
ekonomisi, kapitülas-
yonlar, sarayın yaptığı 
şatafata dayalı gerek-
siz harcamalar, uzun 
süren savaşlar ve dı-
şarıdan alınan borçlar 
nedeniyle 18. Yüzyılın 
sonlarına doğru iflas 
etmiştir. 1854 yılında 
ilk defa dışarıdan borç 
alan Osmanlı Devleti, 1865 yılına geldiğinde dış borçla-
rın yıllık ödemelerini de borç alarak ödeyebilmiştir. 1875 
yılında devletin geliri aynı yıl ödenecek borçlardan daha 
azdı. Böylece devletin ödemesi gereken borçları 4 mil-
yon liralık bölümü karşılıksız kalıyordu. Sonuçta devlet, 
6 Ekin 1875’de iflasını açıklamıştır. 1881’de yayımlanan 
Muharrem Kararnamesi ile alacaklı devletlerin Osmanlı 
Devleti’ni haczetmesi anlamına gelen Duyun-u Umumi-
ye (Genel borçlar idaresi) kurulmuştur. Bu idare Osmanlı 
Devleti gelirlerinin %20’sini yönetecek yetkiyi elde etmiş-
tir.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Türkiye’nin sır-
tındaki en büyük kamburlardan biri Duyun-u Umumiye 
idaresi olmuştur. Bu idare resmen 1928’de kapatılmıştır. 
1930-1954 döneminde Osmanlı’dan devralınan bütün 
borçlar ödenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti kanla-irfanla kurulmuştur. Kur-
tuluş savaşı kan dökme pahasına yapılırken, Cumhuriyet 

irfanla ilan edilmiştir. Cumhuriyetin sağlam temellere otur-
ması en başta ekonomi ayağının sağlam olmasıyla müm-
kün olmuştur. Dünyada bu denli harabe üzerine kurulu bir 
devletin, bırakın ekonomik büyümeyi gerçekleştirmesi, 
yaşaması bile pek görülen bir durum değildir. Büyük sa-
vaşta işgal edilmiş ve harabeye dönmüş, savaş sonrasında 

büyük ekonomik altı-
lımlar gerçekleştirmiş 
devletler vardır. Ancak 
Türkiye gibi yüzyıllar 
süren yokluk, cahillik 
ve savaşların pençe-
sinde boğulmuş bir 
devletin örneği yoktur. 
Türkiye’nin kurtuluş 
savaşı sonrası yaptık-
larına mucize demek 
çok yerinde olacaktır.

Kurtuluş savaşı 
sırasında verilen eko-
nomik mücadele de 
destansı bir mücadele-
dedir. Yurdun önemli 
kısımlarının işgal edil-

miş olması, çalışma çağında olanların önemli bir kısmının 
askerde olması ve TBMM’ye karşı isyanlar nedeniyle yer 
yer otoritenin sarsılmış olması ekonomik anlamda ciddi 
sıkıntılar doğurmuştur. Buna rağmen çok başarılı bir sa-
vaş ekonomisi sürdürülmüştür. Cephe gerisinde üretim 
faaliyetlerinin sürdürülmesi ve ticari faaliyetlerin yerine 
getirilmesi güvence altına alınmıştır. Herhangi bir gasp 
ya da yağma harekenin önüne geçilmiştir. Halktan iste-
nen fedakârlıklara en başta Mustafa Kemal de uymuş ve 
en temel ihtiyaçlarını bile çok kısıtlı imkânlardan temin 
etmiştir. Askerin ihtiyaçları Tekâlif-i Milli emirleri ile sağ-
lanmıştır. Milli mücadele için verilen ekonomik mücadele 
de amacına ulaşmıştır. Hatta milli mücadele döneminde 
alınan sıkı tedbirlerle Milli mücadele sonrasına biraz para 
bile kalmıştır. Kurtuluş savaşı sonrasında ülkenin imarında 
bu para kullanılmıştır.

Kurtuluş savaşı sonrası ülkenin durumu içler acısı bir 
haldeydi. Buna göre doktor sayımız 337, sağlık memuru 
sayısı 434’dü. 150 kadar ilçede doktor yoktu. Pek az şe-

Atatürk Dönemi 
Eknomi Politikları

Hakan TUNÇ
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hirde eczane vardı. Salgın hastalıklar almış başını gitmişti. 
Bit bile çok ciddi bir sorundu. Nüfusun yüzde seksenine 
yakının yaşadığı kırsal bölgelerde diplomalı ebe sayımız 
sadece136 idi. Ülke genelinde 60 eczacı vardı ve bunların 
sadece sekizi Türk’tü. Beş bin köyde sığır vebası vardı. 
Bir milyon kişi frengiydi, iki milyon kişi sıtma, üç milyon 
kişi trahomlu. Bebek ölüm oranı yüzde 40’ın üstündeydi. 
Anne ölüm oranı yüzde 18, Ortalama yaşam süresi de 40 
yaş civarındaydı. Nüfusun yüzde kırkından fazlası hasta 
olan geri kalan kısmı da oldukça sağlıksız bir hayat şartla-
rına sahip olan nüfustu. Un, şeker ve pamuk üretimi yerli 
ihtiyacın çok gerisindeydi. Şekeri sadece çok varlıklı kim-
seler tüketebiliyordu.

Sanayi diye nitelendirilen işletmelerin devlete ait olan 
kısmı %10’a bile ulaşmıyordu. Sanayi kemsindeki ser-
mayenin de %85’i yabancıların elineydi. Dört mevsim 
kullanabileceğimiz yol yok denecek kadar azdı. Deniz ve 
demiryolları işletmelerinin neredeyse tamamı yabancıların 
elindeydi.

Yukarda verilen oldukça vahim göstergeler Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş yılı olan 1923’e aittir. Şimdiki 
durumumuzla kıyaslandığında ne büyük bir ekonomik al-
tılım yaptığımız daha iyi anlayabiliriz.

Türkiye’nin bu enkazdan derhal kurulması için eko-
nomi alanında milli bir seferberlik yapıldığını görebiliriz. 
İlk olarak 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında Türkiye 
İktisat Kongresi toplanmıştır. İzmir İktisat Kongresi ola-
rak da adlandırılan bu kongreye çiftçi, tüccar, sanayici ve 
işçi temsilciliklerinden oluşan toplam 1135 kişi katılmıştır. 
Türkiye’nin ekonomisinde söz sahibi olan kişiler, ekono-
mik olarak ülkenin kurtuluş reçetesini ortaya çıkarmışlar-
dır. Böylece %100 Milli ekonomi modeli oluşturulmuştur.

Devletin en büyük gelirlerinden olan ve çiftçilerden 
alınan aşar vergisi 1925 yılında kaldırılmıştır. Böylece ta-
rımdan elde edilen gelir %33’den %10’a düşürülmüştür. 
Çok büyük ekonomik sıkıntılar içerisinde olan devletin 
vergi indirimine gitmesi hiç alışıldık bir durum değildir. 
Yani kemeri devlet sıkarak vatandaşı rahatlatmışlardır. 
Buna ilave olarak Ziraat Bankası’ndan çiftçilerin yaralan-
ma durumlarında kolaylık sağlanmıştır. Böylece 1927’de 
bankanın çiftçilere verdiği kredi miktarı 17 milyon lira 
iken 1930’da verilen kredilerin toplamı 30 milyon liraya 
çıkmıştır. 1924’den itibaren kurulan tarım kooperatifleri 
ile çiftçilere destek sağlanmıştır. 1929 yılında dünyada 
meydana gelen ekonomik krizden köylümüzü korumak 
için 1932 yılında “Buğday Koruma Kanunu” çıkarılmıştır. 
Böylece 1930’da 5 milyon ton civarında olan buğday üre-
timi 9 milyon tona çıkarılmıştır.

5 Nisan 1925’te çıkarılan Şeker Kanunu ile şeker fab-
rikalarının kurulmasına izin verilmiştir. Böylece 1926’da 
Alpullu ve Uşak şeker fabrikaları, 1933’de Eskişehir, 
1934’de Turhal şeker fabrikaları kurulmuştur. İlerleyen 
yıllarda şeker pancarı üretimi olan pek çok ilde şeker fab-

rikası kurulmuştur.

Günümüzde çok sık duyduğumuz yerli ve milli üreti-
mi sağlamak için 15 Mayıs 1927’de Teşvik-i Sanayi kanu-
nu çıkarılmıştır. Bu kanundan 435 kuruluş yaralanmıştır. 
Böylece yerli üretimde ciddi artışlar olmuştur. Buna bağlı 
olarak birçoğu halen üretime devam etmekte olan 46 bü-
yük ölçekli fabrika kurumuştur. Bu fabrikalar içerisinde 
şeker fabrikaları, dokuma fabrikaları, kâğıt fabrikaları, 
çimento fabrikaları, çelik fabrikaları, sigara fabrikaları en 
önemli işletmemeler arasındadır.

Bütün bu fabrikalar sayesinde Türkiye’de 1929-1938 
arasında ağır sanayi üretimi %152, toplam sanayi üreti-
mi ise %80 arıtmıştır. Şeker üretimi ise 200 kat artmıştır. 
Tekstil üretimi ülke ihtiyacının %80’nini karşılar duruma 
gelmiştir. Özel sektörde üretilen ürün değeri 1927’de 15 
milyon lira iken 1932 yılında 154 milyon liraya çıkmıştır.

Ekonomik verilere baktığımızda sadece Atatürk döne-
minde ticaret açığı vermediğimiz görürüz. Bu kadar sınırlı 
kaynaklarla böylesi mucizevî kalkınma Atatürk’ün dehası 
ve vatanseverliği sayesinde mümkün olabilmiştir. Ebedi 
önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizim için bir kur-
tarıcı olmasından çok daha öte bir anlamı olduğunu kavra-
mımız gerekmektedir.

Yararlanılan kaynaklar:

1- Turgut Özakman: Cumhuriyet 2

2- Ahmet Necip Günaydın: Osmanlıdan Cumhuriyete 
Ekonomik Değişim

3- Sinan Meydan: Akl-ı Kemal 1-2

4- Nazmi Kal: Atatürk’ün Diktiği Ağaçlar

5- Yılmaz Özdil: Mustafa Kemal

6- Yalın İstenç Kökütürk: Osman Gazi’den Atatürk’e

3 Mayıs1944 Türkçülük-Turancılık 

Davasında yargılanan Türkçülerden hayatta 

kalan son kişi  de vefat etti. Tavlusunlu 

FEHİMAN (ALTAN) TOKLUOĞLU 

11 Aralık 2018’de uçmağa vardı. Ailesine 

ve ülküdaşlarına başsağlığı dileriz.

BİLGİYURDU

BAŞSAĞLIĞI

Gençlik Dergisi34



HER FABRİKA BİR KALEDİR 
SATMAYIN!

 İsmail ENVER

Türk İstiklal Savaşı’nı silahlı mücadele dönemin-
den ibaret saymamak gerekir. Bu savaşın bir de inkılap-
lar dönemi, Türk Milleti’nin geri kalmasına sebep olan 
bağlardan kurtarılması dönemi vardır. Bu dönemde hu-
kuk ve ekonomi inkılapları yapılarak; Türk Tarih Ku-
rumu ve Türk Dil Kurumu gibi milli müesseseler inşa 
edilerek “Tam bağımsız, çağdaş ve millet egemenliğine 
dayanan” milli Türk devletinin temelleri atılmıştır.

Yabancılara tanınan siyasi, iktisadi ve kültürel ayrı-
calıkların (kapitülasyonlar) kaldırılmasıyla Türk insanı, 
evinin, işinin, tarlasının, atölyesinin sahibi yapılmıştır.

Yeterince milli sermaye olmadığından “devletçilik” 
politikası izlenmiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“her fabrika bir kaledir” parolasıyla yurdun dört yanı 
fabrikalarla donatılmıştır.

Milli kalkınma çabası, bazı fasıla ve iniş çıkışlar-
la 1980’e kadar sürdü. Darbecilerin ekonominin başı-
na getirdikleri Turgut Özal farklı bir adamdı.” Devleti 
küçülteceğiz” diyerek 24 Ocak Ekonomik Kararlarını 
aldırdı. O günlerden beri devlet ekonomide küçülmeye 
devam ediyor. Atatürk döneminde yapılan dev tesisler-
den başlamak suretiyle devletin elinde ne varsa, yok 
fiyatına yabancılara ve gayrı-milli sermayeye satıldı ve 
satılmaya devam ediliyor. Türk İstiklal Savaşıyla va-
tandan kovduğumuz emperyalistler, böylece Atatürk ve 
takipçilerinden intikamlarını da almış oluyorlar.

38 senedir, Türk varlığının bir parçası olan fabri-
kaları sata sata bitiremediler, aç gözlü yandaşlarını da 
ranta doyuramadılar. Bugün satış sırası askeri tesislere 
geldi. 20 Aralık 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı karar-
namesiyle 1975’te Sakarya’da kurulan Ordu Donatım 
Anatamir Fabrikası da satılıyor.

Bugünkü adı, 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü olan 
askeri tesisin özelleştirileceğini Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar açıkladı.

Kurulduğu günden bugüne TSK’nin ihtiyacı olan Fır-
tına Obüslerini, Poyraz mühimmat araçlarını üreten tesis, 
Alman Leopart tanklarının modernizasyonu ve bakımını 
da yapmaktadır. TSK’nin optik ve zırhlı araçlar için palet 

ihtiyacını karşılayan tek birlik olan Tank Palet Fabrikası, 
kamu kuruluşları içerisinde her zaman ilk 5 içerisinde yer 
almıştır.

Böyle bir tesisi yeniden kurmaya kalksak, yapım be-
deli en az 10 miyar doları bulacaktır. Yetişmiş personeli-
nin yerinin doldurulması için ise en az 50 yılın geçmesi 
gerekecek. Satıcıların bu gerçekleri ve fabrikanın satışıyla 
doğacak milli güvenlik zafiyetini düşündüklerini de hiç 
sanmıyoruz. Çünkü milli bilinç sahibi olsalardı, bu milli 
tesisi satışa hiç çıkarmazlardı.

Askeri fabrikanın özelleştirme kapsamına alınmasına 
CHP, MHP ve İYİ Parti tepki gösterdi. Fabrikanın milli 
Altay tankını yapacağı söylenen BMC firmasına satılacağı 
iddiası ise, haklı olarak, tepkilerin yükselmesine yol açtı. 
Fabrikada yetkili olan Türk Harb-İş Sendikası Sakarya 
Şube Başkanı Yaşar Yavuz, şunları söyledi: “Bize verilen 
sözlere göre işçilerimiz özelleştirme mağduru olmaya-
cak, yine MSB kadrosunda kalabilecek. Ancak bu aşa-
madan sonra bizim derdimiz sadece işçi değil. Olay işçi 
haklarından çok daha ileri noktaya, ülke güvenliğine 
uzanıyor. Bize, ‘İşçiler yine kamu kadrosunda kalacak’ 
dediler. Biz de ‘Peki patron kim olacak?’ diye sorduk. 
‘Patronunuz Altay tankını yapacak firma olacak’ de-
diler. Altay tankını BMC’nin sahibi Ethem Sancak 
yapacak. Ethem Sancak kim? Yakın geçmişte, ‘Ben 
Türk değilim Arap’ım. Ben Türk olmaktan mutluluk 
duymam, üzülürüm’ diyen bir iş adamı. Milli savunma, 
milli olmalıdır, bizim olmalıdır. Türk olmaktan mutlu-
luk duymayan, aksine Türk olmaktan üzülecek birine 
Türk askeri de Türkiye’nin güvenliği ve savunması da 
emanet edilemez. Böylesine kritik bir fabrikanın özel-
leştirilmemesi için elimizden geleni yapacağız.”

Biz de Sayın Yaşar Yavuz gibi düşünüyoruz. Yerden 
göğe kadar haklıdırlar. Milletin malını yandaşlara peşkeş 
çekenlerle yasalar çerçevesinde mücadele etmek, milli bir 
görevdir.

Milletimizi yoksullaştıran ve Türkiye’yi dışa bağımlı 
yapan neo-liberal politika ve uygulamalardan vazgeçilme-
lidir. Çünkü “Her fabrika bir kaledir.” Askeri fabrikalar ise 
bu kalelerin güvencesidir, sigortasıdır.

Gençlik Dergisi 35



Dağların Dili 4

   Yılanlı Dağı, orta büyüklükte ve yükseklikte bir dağ-
dır. Kayseri’den bakıldığında  Erciyes’ten sonra göze çar-
par. Bu dağa çıkmak için erkence  yola koyulduk. İçimizde 
bir de Kayserili vardı.  O bize yol gösteriyordu, mihman-
darımız idi.

Kayseri’den çıktıktan sonra Demirci Yazısına vardık. 
Ardından, Yılanlı Dağının başlangıcı olan ufak  tefek te-
peleri aştık ve coplan bir dereye doğru inmeye başladık. 
Kayserili arkadaşımıza;

“Bu derenin adı nedir?”diye sorduk. Rehberimiz  olan 
Kayserili arkadaş:

“Bu dereye, Hacı Yusufoğlu Deresi  derler” dedi.
Hacı Yusufoğlu Deresi’ne inerken ve zirveye doğru çı-

karken her iki tarafta bir zamanlar oldukça emek verilmiş, 
bakımlı, yemyeşil bağlık ve bahçelik  mekânlar olduğunu 
gördük.

Hacı Yusufoğlu Deresinde gördüğümüz manzarayı 
şöyle özetlemek mümkündür:

Yıkılmış bağ evleri,  kendi kaderine terk edilmiş bağlar 
ve bahçeler, bahçelere dayak olmuş muhkem yapılı duvar-
lar; duvarlara dayanan görkemli, filkulağı gibi iri yaprak-
lı, iri cüsseli ceviz ağaçları; hayli gün görmüş, sahiplerine 
ağız tadı olmuş, yaşlı kayısı ağaçları… Onlar bize, biz de 
onlara baka baka, hiç konuşmadan fakat lisan-ı hâl ile çok 
hem de pek çok konuştuğumuz ser verip sır vermediğimiz 
tarih ve tarihî olayları bilenlerin defterinden, bilmeyen-
lerin zihnine üflemek için “ hele zamanı var” deyip yola 
revan olduk.

Zirveye uzayıp giden kıvrım büklüm patika yolları ge-

çer geçmez dereye nispeten önümüze düzlük gibi bir yer 
geldi. Bu engebeli yerde, dağ kavakları, bodur fundalıklar, 
meşe ağaçları, sumak ağaçları, bir zamanların en değerli 
ağacı olan şimdikilerin adını dahi bilmedikleri cehri ağaç-
ları biri biriyle sıkı fıkı olmuş, iyi komşuluk edercesine 
mutlu, biraz da umutlu geleceğe dair yorumlar yapıp, düş-
ler görmeye devam ediyorlar.. Tâ ki, hain bir el, yakan yok 
eden bir kıvılcım Azrail oluncaya kadar… 

Yılanlı Dağı’nın tepesine en sonunda çıktık, oradan 
Kayseri’nin koşkoca bir taş yığını gibi görüntüsü ile, Erci-
yes Dağı’nın ağarmış saçlarının nedenini düşünüp, amma 
da ağartmış saçlarını, kim bilir ne acılar çekmiş, ne çileler 
görmüş bir dağdır, belli ki şu fani dünyada çok az mutlu 
olmuş vaziyetinden bellidir deyip ayağımız altında bulu-
nan Kayserililerin “çeşş” dedikleri yığma tepeye baktık. 
Gerçekten bu tepede hiç ot bitmemiş, ufak çakıllardan 
meydana gelmiş sivri yığma tepedir. Bu yığma tepeyi 
kimler niçin zahmet çekip yığdıklarına kafa yormadan, 
bilen biri olmadığı için yanımızda sormadan gerisin ge-
riye Kayseri’ye inmeye acele ettik. Çünkü güneş inerse 
Yılanlı Dağı’nın batısında bulunan sazlık yılanlardan daha 
tehlikeli olur bunu Kayseri’ye geldikten sonra anlamıştık. 
Bunun için acele edip evimize geldik. Yılanlı Dağı’nda bir 
günün çoğunu geçirdiğimiz halde ne bir yılan ne de bir 
çıyana rastladık. Bunu Kayserili yaşlılara anlattığımızda, 
Allah size yardımcı olmuştur, görseniz ne vahşî yılanları 
vardır. Yılanlı Dağı’nın dediler…. 

Yılanlı Dağı’nda vuku bulan birçok olaylardan biri hat-
ta şüphesiz en önemlisi,15.asrın son yarısında meydana 

Dr. Rasim DENİZ

Yılanlı Dağı
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gelen Şeyh Temannâyi olayıdır.
Şeyh Temennâyî, Anadolu’ya gönderilmiş Şah 

İsmail’in dâilerinden biridir. Yılanlı Dağı’nı mekân olarak 
seçmiş ve İran için burada çalışmıştır. Yılanlı Dağı’nın gü-
ney kısmında bulunan oldukça büyük bir Obruk adında bir 
yer vardır; bu Obruk’ta, Temannâyi’ye bağlı sözde mürit 
olan tekkesine topladığı adamlara savaş taktilerini ve Şia 
Mezhebi’nin propagandalarını öğretmiştir. Açıkçası hem 
tekkesinde, hem de herkesin göremeyeceğ, gözden ırak 
olan Obruk’ta gerilla eğitimi yaptırmıştır. Yılanla Dağı’na 
iyice yerleşen Şeyh Temannâyi, burada büyük bir tekke 
kurmuş, kendisine mürit olanlara, ahret garantisi vermiş, 
siz endişe etmeyin, ahreti düşünmeyin “sizin namazınızı 
ben kılacağım, orucunuzu ben tutacağım, cennete girme-
nizi ben sağlayacağım zaten her şey bu dünyadadır. Siz 
sadece, Obruk’ta eğitim yapın, gerisini düşünmeyin” diye 
onlara öğütler vermiştir.

Aynı zamanda şâir olan Şeyh Temennâyi, tekkesinde 
“ışık” yetiştirmek için, güzel kızları ve gösterişli erkek ço-
cuklarını cahil halktan zaman zaman kaçırarak, Şia mez-
hebinin yayıcılığını, aynı zamanda da gelecek tehlikelere 
karşı da adam öldürme sanatını onlara öğretmiş, öğrettir-
miştir. 

      

Temennâyi’nin şiirlerinden bazıları:
    
“Sofu kalender ol gel kazıt saçı sakalı” (İbadet düşkünü 

sofu gel saçı sakalı kazıt)
“Sana bu bir tuzaktır gider bu kîl ü kâli” (Sana bu bir 

tuzaktır dedi koduyu gider)

“Ebleh olma sofu verme nakd-i ömrü nesneye” (Aptal 
olma sofu değerli ömrü boşa harcama)

“Gözün aç didâr-ı cennet hûr ü gılman bundadır”(Gözünü 
aç cennetin güzel hûri gılman buradadır)  (1)      

Yılanlı Dağı’nda yılanlaşan Şeyh Temennayi, kurduğu 
tekkeye binlerce, işsiz-güçsüz, ayyaş, berduş, katil, asker 
kaçağı, yağmacı, dolandırıcı, hırsız, yaramaz adam gel-
mişse, Tekke kapısını açmış, yedirmiş, içirmiş, Obruk’ta 
eğitmiştir.

Gittikçe çoğalan, çoğaldıkça ipe sapa gelmeyyen, az-
gınlaşan Temennâyi sapıkları, çevreye büyük zarar verme-
ye başlamış, Yılanlı Dağı ve çevresinde bulunan bağları, 
bahçeleri terk etmek zorunda kalmışlar, hem Kayseri, hem 
Hacılar ahalisini zor duruma düşmüşlerdir. Bağları bahçe-
lerine gidemez oldukları gibi, kadınları, kızları, oğlanları 
dahi geceleri, hatta gündüzleri yalınız çarşıya çıkamaz, 
komşuya varamaz hale gelmişlerdir. Yılanlı Dağı çevresin-
de bulunan bağlar, ekilecek tarlalar tamamen Temennâyi 
müritlerinin eline geçmiştir. Bağlardan şarap üretmişler, 
ekilecek yerlere haşhaş ekerek kendileri ekip kendileri tü-
ketmişlerdir. 

Çarşı pazarda bir kadın görseler, önünde eğilip secde 
edip: “Sen İlâhi’s-Sânî’sin” yani (sen ikinci Tanrı’sın) de-
mişlerdir. Temennâyi yılanları çarşıya kalabalık indikleri 
zaman güzel bir kız, ya da parlak bir oğlan gördüklerinde 
çevresini sarıp onu Yılanlı Dağı’nda bulunan tekkeye kal-
dırırlarmış.

Kalabalık olarak gittikleri çevre köyleri ve kasabaları 
âdeta haraca bağlamışlar. Giysileri, avret gerektiğinde bu 
düdükleri üflediklerinde acayip sesler çıkaran bu şer gu-
rupları, küçük yerleşim birimlerinde etkili olmuşlar, ahali 

bunlardan çok korkmuşlardır.
Köylere girmeden önce düdükleri ile uğultulu ses çıka-

ran bu vahşi Temennâi’leri, Köy ahalisi geride karşılayıp, 
isteklerini temin etmek veya bunlarla dövüşmek mecburi-
yetinde kalmışlardır. 

Bütün amaçları, İran siyasetine hizmet olan bu şer gu-
rubu dîni alet olarak kullanmış, cahil insanları da aldata-
rak namazdan, oruçtan ettikleri yetmiyormuş gibi “sofu, 
cennet, huri, gılman hepsi buradadır” diyerek cahillerin 
dinsiz olmalarına sebep olmuşlardır. Temennâyi tekkesi-
nin yıkılıp köylere gittikleri için, öldürülmekten kurtulan 
9 mürit saklanarak izlerini kaybetmişler; çok seneler sonra 
bir araya gelerek ŞeyhTemennâyi’nin sapık düşüncelerini 
tekrar yaymaya çalışmışlardır.(2)

Bu olaylardan pek fazla rahatsız olan Kayseri ve Ha-
cılar halkı kendi aralarında teşkilatlanıp bu gidişe bir 
son vermenin yollarını ararken, bir taraftan da, İkinci 
Bâyezid’e şikâyette bulunmuşlar. (1481-1512)tarihlerin-
de İstanbul’da gelen hükümet kuvvetleri ile yerli milis 
kuvvetlerin birlikte yaptıkları bir gece baskı ile Yılanlı 
Dağı’nda bulunan şer Tekkesi ŞeyhTemennâyi ve mürit-
lerinin başına geçirilmiş, yerli bir edilmiş, çoğu kılıçtan 
geçirilmiş, okla delik deşik edilerek yok edilmiştir.

Gece karanlıkta canını zor kurtaran iri diri 30 kadar 
mürit, Yılanlı Dağı zirvesine ulaşabilmek için çok çabala-
mışlarsa da, arkalarından yetişen askerler onların 30’unu 
da öldürmüşlerdir. Kayseri halkı o günden sonra oraya 
Farsça “Si-kalan”(otuz kalan) veya Türkçe “Son kalan” 
ismini vermişlerdir. Şimdi dahi Kayseri halkı oraya biraz 
değiştirip “Sey-kalan” derler.

 Kaynakça: 
(1) Rasim Deniz, Özl. Ktp. Latifi Yazma Tezkiresi v. 

42b
(2) Bkz. Kayseri Ansiklopedisi cilt.2. s.45
                   

Kaynakçalar:
(1) Latifî Tezkiresi V.110.
Kayseri Ansiklopedisi bkz. Dokuz Mad.
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CEHALET KUTSANIRSA
Nazım PEKER

Tedavi edilmesi gereken bir hastalık olan cehalet; 
utanılacak bir durum olmaktan çıkarsa, cahil kendini 
değiştirmek zorunda kalmaz. Bu, bir toplum için en büyük 
tehlikelerden biridir.  
Bilimsel ve kültürel geriliği, cehaleti göklere çıkaran, sana-
tın içine tüküren ülkeler tehlikeli sulara kürek çekerler. 

“Ben bu ülkede cahil ve okumamış, kesimin ferasetine 
güveniyorum, ülkeyi ayakta tutacak olan cahil halktır, 
profesörden başlayarak en tehlikeli olanlar üniversite 
mensuplarıdır, en güvenilir olanlar ilkokul bile okuma-
mış tahsilsizlerdir, okuma oranı arttıkça beni hafakan-
lar basıyor.” diyen bir Prof. cahilliği kutsayan, cahillikten 
geçinen bir cehalet istismarcısıdır.. “Biz Müslümanız, icat 
yapamayız, ara eleman olabiliriz ancak” diyen eski bir ba-
kan da,”Yolsuzluk yapana hırsız diyen iftira atmış olur” 
diyen sözde şanlı bir ilahiyat profu H. Karaman’da, “Çalıyor 
ama çalışıyor” diyen lümpen takımı da öyledir. Oysa İslam, 
haksız kazancın kaynağı ne olursa olsun haram olarak 
görür. Ne acı değil mi?

Bir ülkede ya da toplumda gücü ele geçiren cehaletin 
haddini bilmez, şımarık bir hale gelmesi, saldırganlaşma-
sı toplumlar için büyük bir tehlikedir! Sonuçta bu cahil 
kafa, mağduriyet edebiyatı da yaparak kendinden üstün her 
şeye saldırır; hak hukuk tanımaz. Az sayıdaki entelektüel-
aydınlar da tırsar geri çekilir, toplumda geri gidiş hızla ivme 
kazanır.  
“İyi ki de okumamışım” diyen ve okumamış olmakla, dip-
loma sahibi olmamakla övünen ve şimdilerde muktedirlerce 
el üstünde tutulan Cübbeli Ahmet de aslında cehaletiyle pi-
yasadadır. Oysa Kur’aın ilk emri “oku” demez mi? İşte ce-
halet böyle bir şey. Bu muhterem, cehaletinin cesur küstah-
lığı ile cehennemde yakmayan kefen, her türlü beladan 
koruyan okunmuş terlikler, her derde deva muskalar 
satıp entelektüellere de demediğini bırakmamaktadır. Ne 
acıdır ki bu güne kadar kalkınmışlığın ve hayatın olmazsa 
olmazı olan fen bilimlerini dışlamayan, kabul eden bir tari-
kata da liderine de rastlayamadık.   

Onlar batılın, karanlıkların, hurafelerin odağı du-
rumundalar. İslâm’ın ışığından, aklın düşüncesinden çok 
uzaktalar. D. Erasmus der ki “Işık ver, karanlık kendiliğin-
den dağılır”.   Aslında bizim aklı başında, “aklınızı kulla-
nın, aklını kullanmayanların başına pislik yağar” Kur’an 
emrine uyan birçok değerli, aydın İlahiyatçılarımız da bunu 
bağıra bağıra söylüyor. Ne yazık ki ayaktakımı, ayak takımı-
nı: Lümpen, lümpeni dinliyor ve onaylıyor.

Topluma ışığı verecek olanlar entelektüelleridir. Ente-
lektüellerin sayısı her toplumda çok düşüktür. Yarım aydın 
lümpenliği ise toplumu karanlık koridorlara sokar. Lüm-
pen -yarım aydınlar entelektüellere, “halktan koptular” 
suçlamasıyla saldırır. Onları takip eden lümpenler, lümpen 

küstahlığıyla saldırıya geçer. Bu da olağanüstü bir şeydir. 
Toplumu kalkındırma, iyi ve dürüst yönetme yeteneği olan, 
az sayıda insan; bir anda hedef haline getirilir.

Entelektüellerle akıl ve ilim tartışması yapamayan ya-
rım aydınlar; cehaleti çok sevmişlerdir. Zira onlar, düşün-
meden uygulayan, sorgulamadan biat eden geniş kitleleri 
hep kullanışlı yaratıklar olarak görmüşlerdir. Bir başka 
açmaz siyasiler de seçim meydanlarında cehaleti kutsamayı 
halka inme olarak görürler. Din ve siyasetin bir arada cahilce 
kullanılması ise cehaletin pirim yapmasına neden olur.   

Onun için halka inme yerine, halk yukarıya çıkarıl-
malıdır. Osmanlı tarihinde ilk kez II. Abdülhamit Han 
cehaletin yıkıcılığını, kısır döngüsünü görmüş aydın- en-
tellektüel eksikliğini fark ederek “diploma veren” modern 
okullar açmıştı.  

 Meydanlarda ve sohbetlerde hem Abdülhamit Han’ı 
yüceltip hem de diploma sahibi olmamakla övünmek ne 
yaman çelişki!.. Dünyamız ve geleceğimiz asla ve asla ce-
halete göre planlanmamalıdır.    

Bu güne kadar yakarışla, mesela bir tıbbi cihaz icat 
edilememiştir.  Suyu da dua değil fen bulur. Modern tıppa 
ve tıp ilmine hakaret edercesine her hastalığa bir dua yazıp 
lümpenleri-ayaktakımlarını kandıranlar, hasta olduklarında 
hemen modern tıpbın kollarına kendilerini neden atarlar ki? 

 Oysa azıcık düşünseler: modern tıpta kullanılan her 
nesneyi icat edenler de aslında Allah’ın verdiği aklı ve bilim 
kanunlarını kullanarak başarılı olmuşlardır. Dünya hayatı 
dünyevi bilimler dışlanarak planlanırsa “Batı bizi geri 
bırakıyor, Yahudi oyunudur” sızlanmaları hiç bitmez.

 Bertrand Russel, “Niteliksiz insanlar, durumlarının 
farkında olmazlar ve özeleştiri nedir bilmezler. Kendile-
rini ve niteliklerini abartma eğilimi gösterirler. Nitelikli 
insanların değerini anlamaktan acizdirler. Niteliksiz 
insanlar, kendilerinden öylesine emindirler ki, ikna edi-
lemezler. Günümüzde dünyadaki temel sorun, cahillerin 
kendilerinden son derece emin, akıllıların ise şüphe için-
de olmalarıdır” der.   

Özetle cehaletle ilgili şu sonuca varılmıştır: 
- “Cehalet, gerçek bilginin aksine, bireyin kendine 

olan güvenini artırır. Cahillerin, başkalarının kabiliyetle-
rini anlayabilme yetenekleri yoktur;  Örneğin, bir kişinin 
üç-beş dil bilmesini, üniversite diploması olmasını, hatta 
profesör olmasını kötü bir şeymiş gibi gösterme eğili-
minde olurlar, çevrelerindekileri de buna inandırmaya 
çalışırlar.” 

Bizim çok ama çok “Cahilin cesareti cehaletindendir” 
diye bir güzel sözümüz vardır.

Asla ve asla cehalet kutsanmamalı, itibar edilmemeli 
aksine ötelenmelidir. Halka inmek değil halkı yukarı al-
maktır aslolan.
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HALK OZANI 

ZİYA ŞAHİN
Halk ozanı Âşık Ziya 10.03.1961 

tarihinde Kayseri Pınarbaşı ilçesine bağlı 
Pazarören kasabasında dünyaya geldi. 
İlk, orta ve lise tahsilini Mimar Sinan 
Öğretmen Lisesinde tamamladı. 1979 
yılında Kayseri’ye gelerek bir özel tekstil 
fabrikasında çalışmaya başladı. Vatani 
görevini yaptıktan sonra 1983 yılında 
Kayseri Şeker Fabrikasına girerek ömür 

kağnısını çekmeye devam etti. Şeker fabrikasında ilk göz ağrım dediği Pancar 
Muhasebesinde büro işçisi olarak çalışırken 1985 yılında kurulan Özel 
Güvenlik Teşkilatına geçerek kadro aldı. Bu bölümde yaklaşık yirmi yıl kadar 
çalıştı. Daha sonra mevcut yönetimin güvenlikçilere işletmeye geçme fırsatı 
tanıması ile son beş yılını Ham Fabrika da tamamlayarak 2008’de emekli oldu. 
Âşık Ziyanın Aykut ve Yusuf adında iki oğlu vardır.

Halk ozanı Âşık Ziya’nın şiir ve bestelerinin esin kaynağı Melikgazi 
Köyüdür. Melikgazi; tarihî İpek Yolunun mola verdiği Kuş kalesi, nam-ı 
diğer; Zamantı Kalesi’nin adeta kucağına oturmuş, gelen-giden kervanlara ev 
sahipliği yapmıştır.

Âşık Ziya, çocukluğunu paylaştığı kınalı keklikleri, ağzı-burnu fındık 
gibi koşan, yemyeşil örtünün üzerinde kelebek gibi uçuşan körpe kuzuları, 
rüzgârlardan kanat takıp “Benden hızlı koşan yok” diyen deli tayları eserlerine 
konuk etmiş ve bu duygularını;

“Dağlar insanların sesine hasret, 
Türküler söylenmez yamaçlarında. 
Çağlar; derelerin içinde gurbet, 
Keklikler eğlenmez kıraçlarında.”
Dörtlüğündeki gibi, kilim motifli bir heybe misali omzuna asıp gelecek 

kuşaklara taşımıştır. Yüreğinde biriktirdikleri bir çavlan olup kimi zaman 
şiirlerinden kimi zaman sazının tellerinden çağlayıp akmıştır avuçlara. Bir gün 
geri dönebilirim umuduyla yüreğinde biriktirdiği hasretleri geride kalanlara 
vasiyet bırakmış;

“Aşiretler gelsin bende yaylasın 
Koyun kuzu doru tayı haylasın 
Kör pınarla kuru dere çağlasın
Ben ölürsem beni köye götürün 
Karlı dağın yamacına yatırın.” demiştir.
Âşık Ziya eserlerini, davet edildiği yerel televizyon kanallarından halka 

ulaştırmış, eserleri çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmıştır. Eserlerinin bir 
kısmı “Anadolu Hececileri 5” isimli antolojide yer almıştır.

Halk ozanı Âşık Ziya, otuz yıllık birikiminin meyvesi olan “Dağlara 
Döneceğim” isimli şiir kitabını 2008 yılı Nisan ayında, Lâçin Yayınevi imzası 
ile çıkarmış ve diğer eserleri “Söğütlü Kahvenin Müdavimleri (Kayseri Şeker 
Fabrikası)”2016, “Danişmendli Melikgazi” 2017, “Köşker Dağı’nın Sunası 
-Melikgazi Efsaneleri-“2017, “Kerküklü Koca Türkmen” 2018’de Laçin 
Yayınları aracılığı ile okuyucuyla buluşturmuştur.
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